USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Olomouce, konané dne 16. 10. 2012
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 16. 10. 2012 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 144/1 ostat. pl o výměře 433 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxx za část pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl.
o výměře 433 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Výměry částí předmětných pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
2. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 193,83 m2 v 2.NP budovy č.p. 194
(objekt k bydlení), Dolní náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc sdružení Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s. –
změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 134,34 m2 v 1.NP budovy č.p. 194
(objekt k bydlení), Dolní náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc sdružení Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s. –
změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. pronájem části pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 212 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.

5. záměr prodat pozemky parc. č. st. 1603 zast. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 642/3 ostat.
pl. o výměře 83 m2 a části pozemků parc. č. 641 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 66 m2
a parc. č. 247/6 zahrada (dle GP „díl d“) o výměře 275 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
6. záměr prodat pozemky parc. č. st. 1604 zast. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 642/2 ostat. pl.
o výměře 71 m2, parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemků parc. č. 247/6
zahrada (dle GP „díl b“) o výměře 218 m2 a parc. č. 642/3 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře
0,10 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
7. předběžný záměr vykoupit pozemek parc. č. st. 497 zast. pl. o výměře 145 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 857/1 ostat. pl. o výměře 56 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do vlastnictví
statutárního města Olomouce. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.5.
9. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 22/3 ostat. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 22/4
zahrada o výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 762/3 trvalý travní porost o výměře 56 m2
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc.
č. st. 2531 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č.
st. 214 zast. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
14. záměr prodat pozemek parc. č. 592/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
15. záměr prodat pozemek parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
16. záměr prodat pozemek parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2 v k. ú.
Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
17. záměr prodat pozemek parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
18. záměr prodat pozemky parc. č. 830 ostat. pl o výměře 44 m2 a parc. č. 835/95 ostat. pl.
o výměře 12 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
19. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1201/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
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20. záměr pronajmout pozemek parc. č. 57/3 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
21. záměr pronajmout pozemek parc. č 158/22 ostat. pl. o výměře 32 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
22. záměr pronajmout pozemek parc. č. 575/11 zahrada o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 898 ostat. pl. o výměře 1 168 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
25. záměr pronajmout pozemky parc. č. 627/27 trvalý travní porost o výměře 21 m2, parc. č.
627/11 trvalý travní porost o výměře 3 937 m2, parc. č. 787/60 orná půda o výměře 101 m2
a částí pozemků parc. č. 505/2 ostat. pl. o výměře 232 m2, parc. č. 1079/1 ostat. pl.
o výměře 150 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc a pozemku parc. č. 930/20 orná půda
o výměře 46 583 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
26. záměr pronajmout pozemky parc. č. 631/351 orná půda o výměře 2 935 m2, parc. č.
631/348 orná půda o výměře 6 171 m2 a parc. č. 631/326 orná půda o výměře 5 750 m2,
vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 56 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 44 m2 a část
pozemku parc. č. 446/15 zahrada o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 47 m2 a část
pozemku parc. č. 446/15 zahrada o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
30. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 45/3 ostat. pl. o výměře 1317 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc za účelem umístění a provozování prodejního stánku v odstínu modrošedá č.
RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení, vyjma
alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1123/1 ostat. pl. o výměře 280 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
34. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
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35. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/19//2004/M dne 19. 4. 2012 na pronájem
části pozemku parc. č. 115/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
uzavřenou se společností BELLS s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
36. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře
59 m2 a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
37. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/34/2007/Plh, ve znění dodatku
č. 1, uzavřené se Zemědělským družstvem Horka nad Moravou, nyní Zemědělské družstvo
Unčovice, o části pozemků parc. č. 1568/1 orná půda o celkové výměře 1 400 m2 a parc. č.
1571 orná půda o výměře 1 748 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou a úpravu výše nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
38. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/3174/2009OOLM ze dne 30. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2010 s ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
39. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 136/38 orná půda o výměře
218 m2 a části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 220 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
40. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře
2 425 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti ZAPA beton, a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 3.13.
41. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 53/26 ostat. pl. o výměře
128 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
42. pronájem části pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 43 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
43. pronájem části pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 67 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
44. pronájem části pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 132 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
45. pronájem části pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
46. pronájem části pozemku parc. č. 1118/6 ostat. pl. o výměře 105 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
47. pronájem částí pozemků parc. č. 295/5 ostat. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 1231/6 ostat.
pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.17.
48. pronájem části pozemku parc. č. 743 ostat. pl. o výměře 86 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
49. pronájem části pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 1 366 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 3.19.
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50. pronájem části pozemku parc. č. 204/1 ostat. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc společnosti LENEL spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
51. pronájem části pozemku parc. č. 79/107 ostat. pl. o výměře 154 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
52. pronájem části pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 a parc. č. 1045/24
ostat. pl. o výměře 31 m2, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.22.
53. pronájem části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 190 m2 a parc. č. 846/1
ostat. pl. o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.23.
54. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře
190 m2 a parc. č. 846/1 ostat. pl. o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
s panem xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
55. pronájem části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24.
56. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře
140 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24.
57. pronájem části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 125 m2 a parc. č. 846/1
ostat. pl. o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
58. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře
100 m2 a části pozemku parc. č. 846/1 o výměře 150 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
59. pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.26.
60. pronájem části pozemku parc. č. 1132/3 ostat. pl. o výměře 37 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.27.
61. pronájem pozemku parc. č. 757/36 zahrada o výměře 1 010 m2 a části pozemku parc. č.
757/1 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28.
62. pronájem částí pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.29.
63. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky
na pozemku parc. č. 421/7 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.30.
64. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č.
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336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5, parc. č. 328/7, vše ostat. pl., vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 3.31.
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú.
Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5,
parc. č. 328/7, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.31.
66. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 75/71 ostat. pl. a parc. č. 75/72 ostat. pl., vše
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.32.
67. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č.
75/71 ostat. pl. a parc. č. 75/72 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.32.
68. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 105/78, parc. č. 105/60, parc. č. 282, parc. č. 289, vše ostat. pl., vše
v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.33.
69. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 105/78, parc. č. 105/60,
parc. č. 282, parc. č. 289, vše ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.33.
70. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 392/15 ostat. pl., parc. č. 476 lesní pozemek, parc. č. 477 orná půda,
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.34.
71. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 1116/1 ostat. pl., parc. č. 1116/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
parc. č. 453/13 ostat. pl., parc. č. 96/4 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.35.

6

72. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1116/1 ostat. pl., parc. č.
1116/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 453/13 ostat. pl., parc. č. 96/4 ostat. pl., vše
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 3.35.
73. pronájem nebytových prostor č. 5 o výměře 25,53 m2 a č. 6 o výměře 18,04 m2
v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 ostat. pl., parc. č. st.
770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxx – I-TREND dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
74. poskytnutí jako výpůjčky budovy č. p. 1176 (stavba občanského vybavení) s pozemkem
parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 333 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, obecně
prospěšné společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
75. poskytnutí jako výpůjčky nebytového prostoru o výměře 290 m2 v 1. NP budovy č.p.
1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast.
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti JITRO – centrum služeb, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.2.
76. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 346/1 ostat. pl. o výměře 5 305 m2 a parc. č.
st. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, obecně
prospěšné společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. a společnosti JITRO – centrum služeb, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
77. poskytnutí jako výpůjčky nebytového prostoru o výměře 4,34 m2 v 1. NP budovy č. p.
1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast.
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, obecně prospěšné společnosti JITRO Olomouc,
o.p.s. a společnosti JITRO – centrum služeb, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
78. pronájem části společných prostor o výměře 0,48 m2 v 1.PP budovy č. p. 1017 (objekt
k bydlení), I.P.Pavlova č. o. 62, na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti Dial Telecom, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 4.3.
79. poskytnutí jako výpůjčky nebytových prostor o výměře 134,41 m2 ve 2.NP budovy č. p.
888, Žižkovo nám. č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 789, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, Mateřské škole Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvkové
organizaci – rozšíření předmětu výpůjčky dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
80. zúžení předmětu nájmu u smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/141/2005/Plh ze dne
5. 9. 2007 uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxx o část pozemku parc. č. 401/7 ostat. pl.
o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
2. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
2. pana xxxxxx, pana xxxxxx a xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl.
o výměře 38 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
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3. paní xxxxxxxxxxx o zachování nájemného v původní výši, tj. 1,81 Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod č. 2.27.
4. pana xxxxxxxxxxx o zachování nájemného v původní výši, tj. 1,81 Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod č. 2.28.
5. paní xxxxxxxxxxx o zachování nájemného v původní výši, tj. 1,81 Kč/m2/rok dle důvodové
zprávy bod č. 2.29.
6. paní xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx o prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č.
1123/1 ostat. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.32.
7. pana xxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1
o celkové výměře 2 m2 a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1
o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3
o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2
o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29
o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3
o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše ostat. pl. obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
8. pana xxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 842/7 ostat. pl. o výměře 1 m2, parc. č.
813/3 ostat. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 ostat. pl. o celkové výměře 2 m2 a parc. č.
278/97 orná půda o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2 a
parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, parc. č. 487/6 ostat. pl.
o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 590/4 o výměře
1 m2, parc. č. 606/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře
1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1917/3 ostat.
pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 98/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Pavlovičky, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
9. manželů xxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 2 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
10. paní xxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
11. manželů xxxxxxxxxxxx ve věci prominutí nájemného u pronájmu pozemku parc. č. 499/2
zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. č. 499/1 orná půda (dle GP parc. č. 499/1
orná půda) o výměře 386 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc za období od 1. 1. 2012 do
25. 7. 2012 ve výši 2 881,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
12. paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prominutí nájemného u pronájmu pozemků parc. č. 174/5
o výměře 489 m2 a parc. č. 139/36 o výměře 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ve výši 12 920,- Kč a za období od
1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 ve výši 3 230,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
13. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2
a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
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3. souhlasí
s investicemi nájemce xxxxxx, v nebytovém prostoru o výměře 43,30 m2 v 1.NP budovy č. p.
67 (objekt k bydlení), Jilemnického č. o. 29, na pozemku parc. č. st. 80, zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, dle předložené technické dokumentace
v max. výši 20.000,- Kč včetně DPH s tím, že po provedení kontroly stavebních úprav bude
projednána možnost odpočtu z nájemného dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
4. uděluje
souhlas společnosti Htech cz s.r.o. s využitím částí pozemků parc. č. 1721/105 ostat. pl.
o výměře 265 m2 a parc. č. 1721/92 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc za účelem vybudování a užívání dočasné zpevněné staveništní komunikace
do 30. 11. 2012 za podmínky, že předmětné části pozemků budou uvedeny do původního
stavu a protokolárně předány odboru majetkoprávnímu Magistrátu města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 3.8.
5. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu bod č. 1.2.
2. změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu části pozemku parc. č. 1568/1 orná půda
o výměře 68 857 m2 a pozemku parc. č. 1571 orná půda o výměře 25 744 m2, vše v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ze společnosti Zemědělské družstvo Horka
nad Moravou na Zemědělské družstvo Unčovice dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx k vyklizení pozemků ve vlastnictví
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy a v případě, že pan xxxxxxxx nejpozději
do 15. 11. 2012 pozemky nevyklidí, zajistit vyklizení pozemků dle důvodové zprávy bod č.
3.1.
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 14. 8. 2012, bod programu 2, bod 2.5. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO revokovat usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 34
důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.
516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.3.
2. usnesení RMO ze dne 14. 8. 2012, bod programu 2, bod 2.5. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO revokovat usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2011, bod programu 3, bod 9
dodatku důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku
parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.3..
3. usnesení RMO ze dne 2. 10. 2012, bod programu 2, bod 3.3. důvodové zprávy ve věci
schválení zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/34/2007/Plh, ve znění
dodatku č. 1, uzavřené se Zemědělským družstvem Horka nad Moravou o části pozemků
parc. č. 1568/1 orná půda o celkové výměře 1 400 m2 a parc. č. 1571 orná půda o výměře
1 748 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a úpravu výše
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
4. usnesení RMO ze dne 14. 8. 2012 bod programu 2, bod 3.8. ve věci schválení uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. UZSVM/OOL/3172/2009-OOLM ze dne 23. 9. 2009
uzavřené s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy
bod č. 3.11.
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8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výkup ideálních podílů pozemků parc. č. 809/100 lesní pozemek o výměře 2 460 m2
a parc. č. 809/101 lesní pozemek o výměře 422 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a to
z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, paní
xxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, pana xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6)
za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, paní xxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč,
pana xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč do vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
2. výkup ideálních podílů pozemku parc. č. 809/27 trvalý travní porost o výměře 163 m2
v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a to z vlastnictví paní xxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu
ve výši 1 070,- Kč, paní xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, pana
xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, paní xxxxxxx (id. podíl 1/6)
za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč a pana xxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
3. smluvní podmínky u bezúplatného převodu pozemků parc. č. 732/8 ostat. pl. o výměře
37 m2 a parc. č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.7.
4. prodej části pozemků parc. č. 392/15 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č.
476 lesní pozemek o výměře 3 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 7 100,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 5.8.
5. prodej pozemku parc. č. st. 1205/8 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
6. uzavření kupní smlouvy na stavbu SO 04 Kanalizace vybudovanou v rámci stavby
“AREÁL NOVÁ SLADOVNA, OLOMOUC – HOTEL U PARKU“, na pozemku parc č. 792/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností
HOTEL U PARKU, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím
za kupní cenu 1,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
7. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, dešťové kanalizace, parkovacích stání,
chodníku a tlakové kanalizace, vybudované v rámci stavby „Výstavba 8 rodinných domů, IS,
komunikace a chodníků“, na pozemcích parc. č. 1939/1, parc. č. 678/3, parc. č. 680 a parc.
č. 1937, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností REFI
DEVELOPMENT s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím
za kupní cenu 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
8. uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace vybudované v rámci stavby
„Novostavba rodinného domu, parc. č. 494/2, k. ú. Droždín“, na pozemcích parc. č. 501
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 502 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc
jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 154.950,- Kč, včetně
DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
9. uzavření darovací smlouvy na stavbu “Olomouc, ul. Legionářská – vodovodní řad“,
na pozemcích parc. č. 875/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 875/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 451/30 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, mezi společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako dárcem a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši
1.175.155,- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.4.

10

10. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
11. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi společností RT ENERGY CONSTRUCTION
a.s. (dříve SPORTCENTRUM BEST, a.s.) a statutárním městem Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
12. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku budovaného v rámci stavby
„SPORTCENTRUM BEST a. s. – Parkovací místa v Olomouci, v ulici Dolní Hejčínská 36“,
na pozemcích parc. č. 1116/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/1 ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 451/7 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc
jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 86.630,- Kč, včetně
DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádostem pana xxxxxx, paní xxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 145/1
ostat. pl. o výměře 858 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 500 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. žádosti paní xxxxx o prodej části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
4. žádosti společnosti České dráhy, a.s. o výkup části pozemku parc. č. 857/1 ostat. pl.
o výměře 2 739 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy,
a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
5. žádosti pana xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 22/4 zahrada
o výměře 2 782 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.6.
6. žádosti pana xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 trvalý travní porost o výměře
56 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře
100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
8. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl.
o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. st. 2531 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
9. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl.
o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. st. 214 zast. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
10. žádosti paní xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 3 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.33.
11. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře
359 m2, pozemku parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 13 m2 a části pozemku parc. č. 401/7
ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
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12. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2
a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
13. žádosti společnosti Český stavitel a.s. o prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl.
o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
14. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře
75 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
15. žádosti společnosti LANEX s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře
2955 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
16. žádosti společnosti LANEX s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda
o výměře 740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
10. trvá
na usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011 ve věci schválení pronájmu části pozemku parc. č.
516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 2.3.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání budovy č. p. 19
(Dolní náměstí 47) na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
za účelem umístění, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) domovního
znamení ,,Dům u stříbrného rýče“ sestávajícího z rýče stříbrné barvy umístěného na fasádě
nad vchodem do budovy č. p. 19 na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, které je součástí projektu Jednotný styl značení památek a památných domů,
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 19 (Dolní náměstí 47) na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná
plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č.
1158-264/2012 parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 425 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové
metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 50.024.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
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Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 7.500.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa).
Nabídky budou doručeny do 22. 11. 2012 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 47“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 02. 11. 2012 a 16. 11. 2012 vždy v 10:15
hod. Informace o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách včetně
znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 458, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit,
dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. schvaluje
změnu smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 040/11T uzavřené mezi společností
OLTERM & TD Olomouc, a.s. a společností Správa nemovitostí Olomouc, a. s. tak, že doba
dodávky tepelné energie sjednaná touto smlouvou a Přihláškou k odběru tepelné energie
od dodavatele akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., pro odběrné místo
Kateřinská 8 se místo doby neurčité sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2019 s možností
dalšího automatického prodloužení, ostatní podmínky Smlouvy zůstávají zachovány,
a ukládá Správě nemovitostí Olomouc, a. s. tuto změnu smlouvy se společností OLTERM &
TD Olomouc, a. s. uzavřít, dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. schvaluje
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání budovy č. p. 62
(Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů
a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené
vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby
a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle
důvodové zprávy bod 1.2.
6. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání budovy č. p. 62
(Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů
a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené
vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby
a rozvodu tepelné energie, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy
bod 1.2.
7. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 62 (Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 313 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou
obálkové metody.
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Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 20.012.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 3.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa).
Nabídky budou doručeny do 22. 11. 2012 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
KATEŘINSKÁ 8“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 02. 11. 2012 a 16. 11. 2012 vždy v 08:30
hod. Informace o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat
na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a
prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
8. bere na vědomí
vyjádření KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček, žádost Městské policie Olomouc a SK
Kopeček, o.s. a zastavuje prodej budovy bez čp/če, jiná st. (Křičkova 4) na pozemku parc. č.
st. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 531/2, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
9. ukládá
projednat s KMČ č. 25 - Svatý Kopeček budoucí využití budovy bez čp/če, jiná st. (Křičkova
4) na pozemku parc. č. st. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc.
T: 13. 11. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na pozemku
parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti Pavel Rygel s.r.o.,
za kupní cenu celkem ve výši 3.331.000,- Kč, z toho nebytová jednotka 3.219.290,- Kč,
za pozemek 100.210,- Kč a náklady 11.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Pavel Rygel s.r.o. ve věci snížení kupní ceny na 2.200.000,- Kč a ve věci
odkladu odkupu na dva roky za kupní cenu 2.500.000,- Kč za nebytovou jednotku č. 670/19
v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na domě č.
p. 670, 671 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st.
919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
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12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/5, zahrada) o výměře
105 m2, a část pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/15, zahrada)
o výměře 32 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem
ve výši 104.200,- Kč, z toho pozemek parc. č. 374/5 za 76.000,- Kč, pozemek parc. č. 374/15
za 23.000,- Kč a náklady 5.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, (dle GP parc. č. 374/16, zahrada) o výměře
17 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu
celkem ve výši 15.100,- Kč, z toho pozemek za 12.500,- Kč a náklady 2.600,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 2.1.
14. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 21/14, zahrada, o výměře 104 m2, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 120.750,- Kč, z toho
pozemek za 117.750,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících,
a to:
podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,
podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,
podíl ideální 2/6 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40.250,- Kč,
podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,
podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.3.
16. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxx ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 475/1, zahrada, o výměře 335 m2,
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
17. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 475/1, zahrada, o výměře 380 m2, v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod
2.4.
18. revokuje
své usnesení ze dne 02.10.2012, bod 3, část 19 ve věci schválení záměru prodat budovu č.
p. 975 (Hodolanská 9 – Ostravská 1) na pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 2993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 20.039.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 3.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa).
Nabídky budou doručeny do 25. 10. 2012 do 15:30 hod. na podatelnu Magistrátu města
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Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
HODOLANSKÉ DIVADLO“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 11. 10. 2012 a 18. 10. 2012 vždy v 13:00
hod. Informace o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat na
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
19. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 975 (Hodolanská 9 – Ostravská 1) na pozemku parc. č. st. 691,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 2993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 20.039.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 3.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa).
Nabídky budou doručeny do 05. 11. 2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
HODOLANSKÉ DIVADLO“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa
zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 29.10.2012 ve 13:00 hod. Informace
o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města
Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova
10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Veřejná zakázka č. 12101 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„ZŠ Rožňavská – sportujeme společně“ archivní číslo 12101 uchazeči dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v důvodové zprávě
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.
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5

Veřejná zakázka č. 12067 – revokace zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. revokuje
podmínky zadávacího řízení schválené v usnesení RMO č. 11 bod 1 ze dne 29.5.2012
2. schvaluje
nové podmínky zadávacího řízení - další technické kvalifikační předpoklady dle DZ
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4. 1.

6

Veřejná zakázka č- 12119 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Dodávka vozidla pro MMOl na leasing“ archivní číslo 12119
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle důvodové zprávy
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4. 2.

7

Rozpočtové změny roku 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2012 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

8

Vzájemná spolupráce a propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem přípravy projektu dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s předložením projektu do průběžné výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika
4. schvaluje
spolufinancování projektu v 10% způsobilých výdajů
5. ukládá
řediteli ZOO Olomouc zajistit projektovou dokumentaci a připravit kompletní podklady pro
podání žádosti o dotaci včetně zajištění výběrového řízení
T: 30. 10. 2012
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc
6. ukládá
řediteli ZOO Olomouc předložit po oznámení o schválení dotace návrh na financování
projektu
T: duben 2013
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

9

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2013 - objednávky veřejných
služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh, které byly předloženy věcně příslušnými
odbory
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2. ukládá
ekonomickému náměstku Ing. Ivo Vlachovi
dle upravené důvodové zprávy
T: 30. 10. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

zadat

přepracování

návrhu

rozpočtu

Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

10

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle upravené důvodné zprávy
bod 1)
b) Topolová 2, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy
bod 2)
2. výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, č.b. 6, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 5)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
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b)
na 2 roky – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c)
na půl roku s nájemcem – DPS:
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
d)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
e)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 8. května 36, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Blanická 17, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
dle upravené důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e)
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2.
s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e, f, g, h, i)
4. ukládá
podepsat výpověď z nájmu bytu
dle upravené důvodové zprávy bod 5)
T: 30. 10. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Rozárium - návrh dalšího postupu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
OKR a OŽP předložit návrh zadání variantní studie rozária i botanické zahrady včetně
časového harmonogramu
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.

12

Lesy města Olomouce - průběžná opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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13

Tramvajová trať Tržnice - Trnkova, část B

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby, za podmínek schválení ZMO
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

14

MOVO a. s. - změna plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s předloženou důvodovou zprávou
3. souhlasí
s navrženým postupem dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

15

Křižovatka Tovární - Rolsberská

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provedením opravy kabeláže a SSZ ve stávajícím stavebním uspořádání včetně kompletní
rekonstrukce detekčního systému podle důvodové zprávy
3. ukládá
vedoucímu odboru investic předložení zahájení výběrového řízení pro jednání RMO dne
30.10. 2012
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.

17

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města
Olomouce, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č.
7/2011 a OZV č.8/2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a OZV č.8/2011.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a
OZV č.8/2011.
3. ukládá
1.náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání ZMO konané dne 17.10.2012
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011 a
OZV č.8/2011.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

18

Smlouva o převodu práv a povinností služby „SMS InfoKanál“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se smlouvou o převodu práv a povinností ze smlouvy č. 28/2011 o poskytování služby „SMS
InfoKanál“ provozované společností Infokanál s.r.o. na společnost Konzulta Brno a.s.
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3. pověřuje
náměstkyni Mgr. Evu Machovou k podpisu smlouvy o převodu práv a povinností ze smlouvy
č. 28/2011 o poskytování služby „SMS InfoKanál“ provozované společností Infokanál s.r.o.
na společnost Konzulta Brno a.s.
T: 30. 10. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 15.

19

Kontrola hospodaření u KMOl za rok 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 16.

20

Aquapark - nabídka projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci předložených projektů dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s úhradou nákladů na uvedené projekty formou zápočtu závazků a pohledávek
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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EKO-KOM, a.s. - kupní smlouva a smlouva o výpůjčce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Olomouc
a společností EKO-KOM, a.s.
3. pověřuje
podpisem obou těchto smluv RNDr. Jana Holpucha, Ph.D.
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

22

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené
důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 20.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně dodatku
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 21.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze ze 13. zasedání
ZMO, konaného 19.9.2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 8 části 5 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Střednědobý rozpočtový výhled SMOl
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na r. 2013 - 2015:
- předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení podmínky úvěru od EIB
T: 30. 10. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
2. ukládá
k bodu 9 části 3 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Pořízení souboru změn č. VIII regulačního
plánu MPR Olomouc:
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. VIII regulačního
plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
3. ukládá
k bodu 11 část 3 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Smlouva o spolupráci na projektu Inovační
vouchery v Olomouckém kraji:
- podepsat smlouvu o spolupráci
T: 30. 10. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
4. ukládá
k bodu 16 část 3 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Dodatky zřizovacích listin - škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc:
- informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
k bodu 17 část 3 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Aktualizace zřizovacích listin jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce:
- aktualizovat dokumentaci zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy
T: 30. 10. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
6. pověřuje
k bodu 17 část 4 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Aktualizace zřizovacích listin jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce:
- Martina Novotného, primátora města Olomouce k podpisu zřizovacích listin jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
T: 30. 10. 2012
O: Novotný Martin, primátor města
7. pověřuje
k bodu 18 část 3 usnesení ZMO z 19.9.2012 - Sběrové soboty - dodatek ke smlouvě:
- podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě RNDr. Jana Holpucha, Ph.D.
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 22.
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Investiční příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit příslušné rozpočtové změny na jednání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit návrh smlouvy pro poskytnutí investičního příspěvku v oblasti sportu
T: 30. 10. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Žádost o změnu účelu využití příspěvku - Okresní fotbalový
svaz Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 Prodej alkoholických nápojů v zimním období

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. neuděluje
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a žebrání na veřejných prostranstvích na "Prodej alkoholických nápojů v zimním období"
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z důvodu právní nepřípustnosti žadatele
3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 Hledání svatomartinského pokladu, tombola

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
a žebrání na veřejných prostranstvích na akci "Hledání svatomartinského pokladu, tombola"
3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25. 1.
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Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 - využití zdrojů
rezervního fondu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Olomouc, Helsinská 11 dle
důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Olomoucký hrad, MŠ Svatoplukova 11 - závazek konečného
příjemce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Olomoucký hrad s vyčleněním finančních prostředků
až do výše 21 511 007,16 - Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů
na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu 2 620 920 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 13
104 600 Kč) od finančního ukončení projektu.
3. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti Olomoucký hrad - Letní občerstvení s vyčleněním
finančních prostředků až do výše 14 092 977,54 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu.
4. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti MŠ Svatoplukova 11 s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 3 896 005,76 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 2 135 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj.
celkové náklady po dobu 5 let činí 10 675 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Olomoucký hrad vyčlenění finančních prostředků až
do výše 21 511 007,16 - Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů
na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na zajištění
udržitelnosti projektu ve výši 2 620 920 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let
činí 13 104 600 Kč) od finančního ukončení projektu.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti Olomoucký hrad - Letní občerstvení vyčlenění
finančních prostředků až do výše 14 092 977,54 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti MŠ Svatoplukova 11 s vyčleněním finančních
prostředků až do výše 3 896 005,76 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 2 135 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj.
celkové náklady po dobu 5 let činí 10 675 000 Kč) od finančního ukončení projektu.
8. schvaluje
složení realizačních týmů pro projekty Olomoucký hrad, Olomoucký hrad - Letní občerstvení
a MŠ Svatoplukova 11 dle bodu 3. důvodové zprávy.
9. souhlasí
s postupem dle závěrů důvodové zprávy.
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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IPRM – zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. upravené důvodové zprávy do IPRM Atraktivní
a konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.
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IPRM - dodatky smluv o realizaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním
- Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci
Městské parky
- Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
- Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci
Městské parky
- Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc -

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Petice občanů obce Horka nad Moravou

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text návrhu odpovědi petentům dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změnu v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 11.
2012
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31.
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Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
"Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2012
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 31. 1.
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Různé - Akce garantované Radou města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s garancí Rady města Olomouce nad akcí dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 32.
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Obsluha Horního Lánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
zpracování návrhu jízdního řádu linky č. 16 dle doporučení odboru dopravy a zapracování
změny na lince č. 21 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
projednat navržené řešení s Centrem Haná
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 33.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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