USNESENÍ
z 2. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 11. 2010

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 a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 29.11.2010 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 509 m2 (dle GP parc.
č. 429/25 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr směnit pozemky parc. č. 15/24 o výměře 76 m2, parc. č. 432/3 o výměře 135 m2
a parc. č. 432/5 o výměře 37 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví
pana xxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 15/23 zahrada o výměře 28 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. záměr odprodat pozemky parc. č. 865/1 zahrada o výměře 809 m2 a parc. č. 865/2 zast. pl.
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.3.
4. záměr darovat pozemek parc. č. st. 165 zast. pl. o výměře 1 284 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Metropolitní
kapituly u svatého Václava v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

5. záměr odprodat část pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 17 m2 (dle GP parc.
č. 58/3 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2,
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 300 m2 v k.ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 132/57 zast. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
10. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (stánek č. 7)
– ul. 28. října pro prodej dárkových předmětů od 1. 3. 2011 do 30. 12. 2011 dle důvodové
zprávy bod č. 1.10.
11. záměr odprodat ideální podíl 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideální
podíl 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl „a“) a ideální podíl
1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
panu xxxxxxxx a ideální podíl 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideální
podíl 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl „a“) a ideální podíl
1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
12. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 19,5 m2 v suterénu v budově č. p.
628 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 393 zast. pl. v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
13. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 345/2 ostat. pl. o výměře 140 m2,
část pozemku parc. č. 527/5 ostat. pl. o výměře 180 m2 a část pozemku parc. č. 346/4 ostat.
pl. o výměře 270 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
14. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kanalizace
na pozemcích parc. č. 527/3 ostat. pl. a parc. č. 343/1 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
15. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 527/3 ostat. pl. a parc. č. 343/1
ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové
zprávy bod č. 1.14.
16. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 293/1 orná půda o výměře 385 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
17. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře
1 267 m2 a část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 1 798 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRM Systems s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
1.16.
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18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/85 ostat.
pl. o výměře 1 314 m2 a parc. č. 1721/84 ostat. pl. o výměře 1 432 m2) o výměře 2 746 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.17.
19. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/85 ostat. pl.
o výměře 1 314 m2 a parc. č. 1721/84 ostat. pl. o výměře 1 432 m2) o výměře 2 746 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.17.
20. záměr bezúplatně převést pozemky parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26
o výměře 534 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2 a části pozemků parc. č. 132/15 o výměře
76 m2 (dle GP parc. č. 132/123), parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 (dle GP parc. č. 613/2),
parc. č. 590/4 o výměře 209 m2 (dle GP parc. č. 590/13), parc. č. 800/4 o celkové výměře
1 434 m2 (dle GP parc. č. 800/29 o výměře 195 m2, parc. č. 800/30 o výměře 196 m2, parc.
č. 800/31 o výměře 1 040 m2, parc. č. 800/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 800/33 o výměře
2 m2), parc. č. 800/10 o výměře 110 m2 (dle GP parc. č. 800/34), parc. č. 705/1 o výměře
363 m2 (dle GP parc. č. 705/1), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně
komunikací a chodníků z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Fakultní
nemocnice Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
21. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 319/2 orná půda
o výměře 250 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, uzavřené s panem
xxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
22. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 557.647,- Kč, vzniklého neuhrazením nájemného
za pronájem pozemků za rok 2010 společností SECOM LTD, spol. s r.o., a úhradě tohoto
dluhu ve dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
23. posunutí termínu splatnosti 9., 10. a 11. splátky sjednané v dohodě o uznání dluhu
a úhradě tohoto dluhu ve splátkách ze dne 17. 12. 2009 uzavřené se společností SECOM
LTD, spol. s r.o. , a to k 31. 1. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
24. pronájem pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl.
o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m 2 a parc. č. 826/2 zast. pl.
o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře
237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře
230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
25.
uzavření nového dodatku č.
1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti
č. UZSVM/OOL/3174/2009-OOLM ze dne 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy č. 2.8.
26. uzavření dodatku k nájemní smlouvě na části pozemků parc. č. 106/2 ostat. pl. o výměře
1 228 m2 a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
27. pronájem pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2,
vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc
za smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
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28. pronájem pozemku parc. č. 45/12 orná půda o výměře 748 m2 v k. ú. Nový Svět
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, manželům
xxxxxxxxxxxxxx a manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
29. pronájem pozemku parc. č. 706/1 zast. pl. o výměře 32 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
30. pronájem části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
31. pronájem částí pozemku parc. č. 309/7 ostat. pl. o výměře 875 m2 a o výměře 275 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc sdružení Moravia RC Racing Team.o.s. dle důvodové zprávy
bod č. 2.16.
32. pronájem části pozemku parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 10 556 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 2.17.
33. pronájem části pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
34. pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem umístění a provozování
prodejního stánku ve vlastnictví nájemců pro prodej tabákových výrobků, tiskovin a rychlého
občerstvení dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
35. pronájem části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti TIP STUDIO REKLAMA s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
36. pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc –
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
37. pronájem části pozemku parc. č. 24/23 ostat. pl. o výměře 598 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
38. pronájem části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc za účelem umístění oboustranného double bigboardu společnosti AB Centre
s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
39. pronájem části pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 88 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
40. pronájem části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 300 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 624/1 ostat. pl. a parc. č. 962/2 ostat. pl., vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.26.
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 624/1 ostat.
pl. a parc. č. 962/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
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43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27.
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045 ostat.
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.27.
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 629/1 ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc.
č. 1465/4 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 629/1 ostat.
pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č. 1465/4 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28.
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. st. 278 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 2.29.
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. st. 278
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29.
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 487/3 ostat. pl.,
parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, parc. č. 1023 ostat.
pl., parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, dále jen podzemního kabelového vedení
NN na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín
a na pozemcích parc. č. 985/1 ostat. pl., parc. č. 1023 ostat. pl., parc. č. 849/8 orná půda, vše
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.30.
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 140/20 orná půda, parc. č. 818/2 ostat. pl. a
parc. č. 1050 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 140/20
orná půda, parc. č. 818/2 ostat. pl. a parc. č. 1050 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31.
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 449/1 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32.
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 449/1 ostat.
pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
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zprávy bod č. 2.32.
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 45/8 orná půda a parc. č. 203 ostat. pl. v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.33.
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1465/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34.
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35.
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 75/135 ostat.
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.35.
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 310/8 ostat. pl., parc. č. 317/10 ostat. pl.
a parc. č. 631/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36.
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 616/8 ostat. pl. a parc. č. 447/29 ostat. pl., vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc.
č. 616/8 ostat. pl., parc. č. 447/29 ostat. pl. a parc. č. 447/26 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 2.37.
60. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 616/8 ostat.
pl. a parc. č. 447/29 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 616/8 ostat. pl., parc. č. 447/29 ostat. pl. a parc.
č. 447/26 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.37.
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 648/3 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.38.
62. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 648/3
zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.38.
63. uzavření dohody o užívání části nebytových prostor v 1. NP o výměře 5 m2 v budově č. p.
189 (Vejdovského č.o. 2) na pozemcích parc. č. st. 2150/3, parc. č. st. 1030 a parc. č. st.
2150/4, vše zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc
a Organizační složkou OMNI FINANCE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
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64. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 136,159 m2 v suterénu v budově č. p.
628 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 393 zast. pl. v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc občanskému sdružení Heřmánci dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
65. pronájem části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 107 m2 a části pozemku parc.
č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
66. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/16/2005/M se společností outdoor
akzent s.r.o., ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 287 ostat.
pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
67. změnu smluvních podmínek u pojištění hudebních nástrojů Moravského divadla Olomouc,
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
68. uzavření darovací smlouvy na stavby IO 02 Komunikace a zpevněné plochy –
9 parkovacích stání a chodník, vybudované v rámci stavby „Výstavba bytového domu
V Křovinách“, mezi společností Provádění staveb Olomouc, a.s. jako dárcem a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
69. uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-INB/5/2005/Hoa a č. OMP/BD/131/2005/DM mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a Olomouckým krajem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
70. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a DELTA
INVEST, s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
71. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu, prodloužení
tlakové kanalizace, prodloužení komunikace, prodloužení kabelu VO, kabelové vedení NN
a prodloužení STL plynovodu, budované v rámci stavby „PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ A KOMUNIKACE pro novostavby RD Olomouc – Slavonín“, mezi statutárním městem
Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
72. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
prodloužení vodovodu, prodloužení tlakové kanalizace, prodloužení komunikace (na pozemku
parc. č. 1153) a prodloužení kabelu VO, budované v rámci stavby „PRODLOUŽENÍ
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE pro novostavby RD Olomouc – Slavonín“, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely xxxxxxxxxxxxxx jako
budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
73. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem

74. uzavření kupní smlouvy na stavby „komunikace, chodníku, veřejného osvětlení,
kanalizačního a vodovodního řadu, vybudované v rámci stavby „Výstavba řadových rodinných
domů v Olomouci, lokalita Neředín“ mezi společností BOOS, a.s. jako prodávajícím
a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu ve výši 4 ,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 5.9.
75. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2008/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
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76. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/32/2008/Hoa mezi statutárním městem jako budoucím obdarovaným Olomouc a
xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
77. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/10/2008/Hoa mezi statutárním městem jako budoucím obdarovaným Olomouc a
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem
dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
78. uzavření darovací smlouvy na stavby odstavná stání a komunikace pro pěší, realizované
v rámci stavby „Bytový dům blok A, B“, mezi společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. jako
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
79. nájemné společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PRNS/50/2004/Kř na rok 2011 ve výši 5.000.000,- Kč + DPH se splatností poloviny částky ke dni
30. 11. 2011 a poloviny částky ke dni 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
80. záměr odprodat část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 a pozemek
parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.19.
81. záměr odprodat část pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 115 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc a části pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 a parc. č. 116/1 trvalý
travní porost o výměře 9 736 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.19.
2. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 216 ostat. pl. o výměře 4 m2
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
2. pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 451/31 ostat.
pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
3. společnosti Copytechnik servis KT s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 497/2 ostat. pl.
o výměře 70 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
4. pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 222 o výměře
5 362 m2 a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc v
podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxx (id.
podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc za smluvních podmínek navržených panem
xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
5. manželů xxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost
o výměře 397 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.
6. Společenství vlastníků jednotek domu Kosmonautů 23,25 Olomouc o revokaci usnesení
RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 1.18. ve věci schválení záměru odprodat část
pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.) o výměře 56 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
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7. Společenství vlastníků jednotek domu Kosmonautů 23,25 Olomouc o revokaci usnesení
RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, body 5.11. a 5.12., ve věci schválení uzavření
plánovací smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
zpevněných parkovacích ploch a chodníku, budované v rámci stavby „PENZION MIA“, mezi
statutárním městem Olomouc a společností MIA spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
3. souhlasí
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31.10. 2011
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31.10. 2012
při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2
v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 2.9.
2. s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 73 m2 v suterénu v budově č. p. 628
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 393 zast. pl. v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti AUDICA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
4. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.6. ve věci schválení pronájmu
pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře
237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m 2 a parc. č. 826/2 zast. pl. o výměře
24 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
2. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.6. ve věci schválení pronájmu
pozemků parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře
237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře
230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.7.
3. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.6 ve věci uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/3174/2009-OOLM ze dne 30. 9. 2009 dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
4. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2., bod 2.22 ve věci schválení pronájmu
části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 300 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25.
5. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007, bod programu 2. bod 2.12 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů VN
a NN na pozemcích parc. č. 849/8 orná půda, parc. č. 985/1 ost. pl., parc. č. 1023 ost. pl.,
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 480/5 ost. pl., parc. č. 487/1 orná půda, parc. č.
487/3 ost. pl. a parc. č. 531/1 ost. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30.
6. usnesení RMO ze dne 19. 12. 2000, bod programu 4, bod IV. 2 ve věci schválení pravidla
pro zveřejnění záměrů statutárního města Olomouce prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku po dobu nejméně 22 dní před
projednáním v orgánech statutárního města vyvěšením na úřední desce Magistrátu města
Olomouce, aby se k nim mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky dle důvodové zprávy
bod č. 5.1.
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7. usnesení RMO ze dne 26. 10. 2010, bod programu 2, bod 5.7. ve věci schválení uzavření
darovací smlouvy na stavby IO 02 Komunikace a zpevněné plochy – 9 parkovacích stání a
chodník, vybudované v rámci stavby „Výstavba bytového domu V Křovinách“, mezi
společností Provádění staveb Olomouc s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc
jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemku parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.6.
2. odprodej části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.)
o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MIA spol. s r.o. za kupní cenu
ve výši 71 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
3. odprodej části pozemku parc. č. 287 ostat. pl. (dle GP parc. č. 287/2 ostat. pl.) o výměře
932 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za kupní
cenu ve výši 1 157 580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
4. směnu části pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) o výměře
142 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ
s.r.o. za část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. (dle GP parc. č. 287/3 ostat. pl.) o výměře
142 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím,
že společnost GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový
rozdíl ve výši 12 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 295/1 orná
půda o výměře 986 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1001
ostat. pl. o výměře 1 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.2.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl.
o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 303/1 ostat. pl. o
výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
5. žádosti pana xxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu
č. 5, bod 8 ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxxxx o odprodej a darování části
pozemku parc. č. 755/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 23 ve věci schválení
bezúplatného převodu pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 o výměře
534 m2, části parc. č. 132/15 o výměře 76 m2, části parc. č. 613 o výměře 9 670 m2, části
parc. č. 590/4 o výměře 209 m2, části parc. č. 800/4 o výměře 1 434 m2, části parc.
č. 800/10 o výměře 110 m2, parc. č. 705/1 o výměře 416 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209
m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací a chodníků Fakultní
nemocnici Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
uložení a provozování napájecího kabelového vedení na pozemku parc.č. 124/31 ostatní
plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a v právu uložení a provozování vedení VN,
vedení světelného signalizačního zařízení, včetně stožárů SSZ a plynovodu na pozemku
parc.č. 601/10 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, oba
ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic
Olomouckého kraje a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s umístěním,
provozováním, údržbou a opravami a úpravami, změnami nebo odstraněním předmětných
kabelových vedení a stožárů. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování inženýrských sítí – vodovodu, světelného signalizačního zařízení,
kabelového vedení a tramvajové trati na pozemku parc.č. 718/12 ostatní plocha a vedení VO
a světelného signalizačního zařízení na pozemku parc.č. 718/9 ostatní plocha, oba v k.ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky
za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn nebo odstranění
předmětných inženýrských sítí. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 718/12 ostatní plocha v k.ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu cca 1500 m2, který je ve vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic za kupní cenu ve výši dle
důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na parc.č.st. 474/1 v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní
veterinární ústav Olomouc, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 480 trvalý travní porost o výměře 456 m2
(nově vzniklá parc.č. 480/2) a pozemku parc.č. 491 trvalý travní porost o výměře 414 m2,
oba v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je spoluvlastnictví paní
xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 502 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 140 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je vespoluvlastnictví
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pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy,
dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8. revokuje
část usnesení RMO ze dne 21.9.2010 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu uložení
a provozování kanalizačního vedení a vodovodního řadu a v právu vstupu a vjezdu
za účelem jejich umístění, oprav, úprav, údržby, provozování a odstranění,
a to na pozemcích parc.č. 1170/3 orná půda a parc.č. 1170/2 ostatní plocha, oba v k.ú.
Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a bezúplatně
a
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude
spočívat v právu uložení a provozování kanalizačního vedení a vodovodního řadu a v právu
vstupu a vjezdu za účelem jejich umístění, oprav, úprav, údržby, provozování a odstranění,
a to na pozemcích parc.č. 1170/3 orná půda a parc.č. 1170/2 ostatní plocha, oba v k.ú.
Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 396 ostatní plocha a parc.č.
747 ostatní plocha, obě v rozsahu podílu 2/26, obě Radíkov u Olomouce, obec Olomouc,
které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy,dle bodu 8 předložené
důvodové zprávy.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 575/2 ostatní plocha, zeleň,
parc.č. 575/38 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého
návrhu smlouvy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
11. schvaluje
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku spočívajícího ve výstavbě autobusového
zálivu na pozemku parc.č. 1406/1 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje
do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
12. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na umístění dvou kusů svítidel veřejného osvětlení na budově,
č.p. 371 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, která je ve vlastnictví SALM PALACE s.r.o.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu životnosti svítidel za cenu 1000,-Kč/rok, dle bodu
11 předložené důvodové zprávy.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemky, parc. č. 1331/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
777 m2, parc. č. 1336/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 751 m2, parc. č. 1336/4
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7626 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc
ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu 556 000,- Kč, dle bodu 12 předložené
důvodové zprávy.
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14. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování kanalizace a zemní přípojky NN a v právu vstupu a vjezdu
v souvislosti s jejich zřízení, provozem, opravami, úpravami, údržbou a odstraněním, a to
na pozemcích parc.č. 625/1 ostatní plocha a parc.č.st. 25 zastavěná plocha a nádvoří, oba
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit
s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhrady ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu
13 předložené důvodové zprávy.
15. schvaluje
darovací smlouvy, jejímž předmětem bude darování tří kusů pamětních listů, které byly
nalezeny při realizaci investiční akce Obnova Vojenského hřbitova v Černovíře, a to
do sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, o výměře 5 m2, v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Voskovcova 727/2
v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 288 m2,
a pozemek parc. č. 459/9, zahrada o výměře 451 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
manželům xxxxxxxxxxxxxx – rozšíření účelu nájmu, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. schvaluje
pronájem částí pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 122 m2 a 13 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
výměra 122 m2 za účelem užívání zahrady za nájemné 5,- Kč/m2/rok a výměra 13 m2 za
účelem parkování osobního vozidla za nájemné 15,- Kč/m2/rok, dle přílohy č. 1, která bude
nedílnou součástí nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.3.
5. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 424/1, ostatní plocha, o výměře 43 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za účelem údržby, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, dle přílohy č. 2, která bude nedílnou součástí
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.4.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického
plánu č. 1057-12/2010 parc. č. 568, ostatní plocha, o výměře 44 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 204.000,- Kč, z toho
pozemek 190.300,- Kč a náklady 13.700,- Kč – za podmínky bezúplatného zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni práva průjezdu a průchodu přes část pozemku par. č. 568,
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ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je vyznačeno
geometrickým plánem č. 1057-12/2010, ve prospěch budovy č. p. 27 na pozemku parc. č. st.
450/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 633, ostatní plocha, o výměře 57 m2, v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 31.830,- Kč, z toho
pozemek 28.930,- Kč a náklady 2.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
8. uděluje
povolení ke vstupu na pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, pro stavebníka Olomoucký kraj, zastoupeného společností Stavební firma Vymětal
s.r.o. za účelem přístupu a příjezdu k zadní části domu Na Vozovce 26, Olomouc,
za podmínek uvedených v důvodové zprávě, dle důvodové zprávy bod 1.7.
9. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, dle
geometrického plánu č. 292-201/2010, o nové výměře 587 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
10. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle
geometrického plánu č. 292-201/2010, o nové výměře 251 m2, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx a manželů
xxxxxxxxxx ve věci snížení kupních cen bytových jednotek v domě č. p. 394 (Riegrova 17)
na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 m2 a na pozemku
parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 4, ve věci prodeje budovy č. p. 616
(Hněvotínská 18) vč. příslušenství na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č.
255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového
spoluvlastnictví nájemcům za kupní cenu celkem 8.515.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod
2.3., varianta A)
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha
a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2
a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, , vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže
uvedeným kupujícím za kupní cenu celkem 6.519.800,- Kč, z toho za budovu č. p. 616
částku 4.542.140,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č.
255/8 částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.303.960,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.303.960,- Kč,
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ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxx do jejího výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.303.960,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Tomáši Králíkovi do jeho výlučného
vlastnictví za kupní cenu 1.303.960,- Kč,
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Miroslavu a Haně Kraváčkovým do jejich
společného jmění manželů za kupní cenu 1.303.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.,
varianta A).
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Renaty Palacké ze dne 05.10.2010 o odprodej půdních prostor v budově č. p.
889 (Masarykova 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem rozšíření bytové jednotky o úložný prostor, dle
důvodové zprávy bod 2.4.
15. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 962/41 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
596/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 596/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům – paní Mgr. Petře Novákové Lokvencové a panu
Mgr. Janu Novákovi, dle důvodové zprávy bod 3.1.
16. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/8 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
bod 3.2.
17. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/27 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
bod 3.3.
18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/33 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
bod 3.4.
19. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 481/6 v budově č. p. 481 (Slavonínská 20) na pozemku
parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784
na společných částech budovy č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784
na pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,
nájemci – panu xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.5.
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20. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku
parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.6.
21. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 962/76 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
434/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci – panuxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.7.
22. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 961/64 v budově č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku parc. č. st.
1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782
na společných částech budovy č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
434/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 473.000,- Kč, z toho
za jednotku 467.923,- Kč, za pozemek 2.077,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 3.8.
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11,
13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932 , 933, 934, zastavěná plocha
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech budovy
č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927
na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve
výši 713.000,- Kč, z toho za jednotku 702.878,- Kč, za pozemek 7.122,- Kč a náklady 3.000,Kč, dle důvodové zprávy bod 3.9.
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 476/14 v budově č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59)
na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 683/42223 na společných částech budovy č. p. 475, 476, 477, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku parc. č. st. 597, 598, 599,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu ve celkem ve výši 713.987,- Kč, z toho za jednotku 703.658,- Kč, za pozemek
6.342,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10.
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 962/34 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st.
1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801
na společných částech budovy č. p. 962, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 404.000,- Kč, z toho
za jednotku 397.915,- Kč, za pozemek 2.085,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 3.11.
26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1053/5 v budově č. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34)
na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na společných částech budovy č. p. 1051,
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1052, 1053, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na pozemku parc. č. st.
1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
panu xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 403.960,- Kč, z toho za jednotku
396.606,- Kč, za pozemek 3.394,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.12.
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 135/11 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st.
338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/10462
na společných částech budovy č. p. 135, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
577/10462 na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 629.000,- Kč,
z toho za jednotku 621.307,- Kč, za pozemek 3.693,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 3.13.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v budově č. p. 485 (Selské
náměstí 65) na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech budovy č. p. 485 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a to do 31. 12. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 722/49 v budově č. p. 722
(Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31.12.2010,
dle důvodové zprávy bod 4.2.
30. schvaluje
uznání faktury, dle důvodové zprávy bod 4.3.
31. souhlasí
s proplacením faktury za provedené drobné opravy v bytové jednotce č. 918/6 v domě
Blanická 17, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.4.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 3+1, č.b. 58 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 57 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1 b)
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c) Lomená 4, Olomouc, velikosti 3+1, č.b. 3 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 c)
d) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 2+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 e)
e) Balbínova 3, Olomouc, velikosti 3+kk, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 f)
f) Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2 a)
g) Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
2 b)
h) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 60 se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3 a)
ch) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 65 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 3 b)
i) Balbínova 5, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 9 se xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 3 c)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
b) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Družební 17, Olomouc
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
c) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c)
2. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5)
3. s uzavřením nové nájemní smlouvy
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
4. s výměnami bytů:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ULetiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gagarinova 445, Hlubočky
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a, b)
5. s uzavřením nájemní smlouvy na byt mimo pořadí
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)

18

Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,
dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 2, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5. 1.

7

Rozpočtové změny roku 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. schvaluje
schvaluje rozpočtové změny roku 2010 z důvodové zprávy vyplývající
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.
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8

Rozpočtové změny roku 2010 - úspory provozních a
investičních výdajů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 z důvodové zprávy vyplývající
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.

9

Rozpočtové změny v r. 2010 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6. 2.

10

Jižní - Zolova, přechod pro chodce u ZŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením dodatku stávající SOD na zpracování projektové dokumentace dle důvodové
zprávy
3. ukládá
odboru investic zařadit potřebné finanční prostředky do návrhu plánu r. 2011
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
odboru investic informovat o usnesení RMO k této akci vedoucího odboru investic
a evropských programů Olomouckého kraje
T: 11. 1. 2011
O: vedoucí odboru investic
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5. ukládá
v termínu do 31.12.2010 znovu projednat s Ministerstvem dopravy ČR zrušení zpoplatnění
jižního obchvatu města Olomouce
T: 11. 1. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Společně do školy - ZŠ Spojenců

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup přípravy PD dle bodu C) upravené varianty 2 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

12

Veřejná zakázka č. 10091 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Štítného - rekonstrukce komunikace II“ archivní číslo 10091.
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov
na provedení zadávacího řízení archivní číslo 10091.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b 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: 9.
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13

Veřejná zakázka č. 10073 - komise, námitka

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
2. nevyhovuje
námitce stěžovatele dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9. 1.

14

Veřejná zakázka č. 10074 - komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9. 2.

15

Veřejná zakázka č. 10079 - komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9. 3.
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Veřejná zakázka č. 10087 - komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.

22

2. ukládá
projednat se společností Olterm & TD Olomouc, a. s., dopad realizované investice do úspor
provozních nákladů společnosti
T: 25. 1. 2011
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9. 4.

17

Veřejná zakázka č. 10065 – zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Dodávka telekomunikačních služeb – mobilní hlasové a datové služby“ archivní číslo 10065
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 9. 5.

18

Fond rozvoje bydlení - půjčky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
s poskytnutím úvěrů z Fondu rozvoje bydlení dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.
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Návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení statutárního města
Olomouce a Pravidel statutárního města Olomouce o použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení statutárního
města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
a) předloženou důvodovou zprávu včetně Přílohy č. 1
b) finanční vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce
2. souhlasí
a) se zrušením Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce a Pravidel statutárního
města Olomouce o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení statutárního města
Olomouce ke dni 01.01.2011 ve znění Přílohy č. 1
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b) s finančním vypořádáním Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zrušení Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce a Pravidel statutárního
města Olomouce o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení statutárního města
Olomouce ke dni 01.01.2011 ve znění Přílohy č. 1
b) finanční vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města
pověřit ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy a dle Přílohy č. 1
5. ukládá
předložit ZMO ke schválení:
a) zrušení Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce ke dni 01.01.2011 ve znění
Přílohy č. 1
b) finanční vypořádání Fondu rozvoje bydlení statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy
c) pověření pro ekonomický odbor k realizaci finančního vypořádání Fondu rozvoje bydlení
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy a dle Přílohy č. 1
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.

20

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2011.
3. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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OZV, kterou se mění a doplňují OZV č.8/2010 o místním
poplatku ze psů, č.9/2010 o místním poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt, č.10/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, č.11/2010 o místním poplatku ze
vstupného a č.12/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce , kterou se mění a doplňují
obecně závazné vyhlášky č.8/2010 o místním poplatku ze psů, č. 9/2010 o místním poplatku
za lázeňský a rekreační pobyt, č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,č. 11/2010 o místním poplatku ze vstupného a č.12/2010 o místním poplatku
z ubytovací kapacity
3. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
3. ukládá
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Organizační záležitosti MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. svěřuje
pravomoc jednat jménem statutárního města Olomouce v pracovněprávních vztazích
zaměstnanců statutárního města Olomouce zařazených do Městské policie Olomouc řediteli
Městské policie Olomouc
3. schvaluje
organizační změny v Městské policii Olomouc dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1.12.2010
4. ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOL a MPO" - přílohy č. 2 " Organizační schéma
MPO a přílohy č. 7 " Náplň činností MMOL a MPO".
T: 14. 12. 2010
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
ředitel Městské policie Olomouc
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 15.
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Pořízení Souboru změn č. XXIV ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
neschválit pořízení Souboru změn č. XXIV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové
zprávy
3. ukládá
předložit na jednání ZMO dne 21.12.2010 návrh na pořízení Souboru změn č. XXIV ÚPnsÚ
Olomouc v rozsahu přílohy důvodové zprávy
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 16.
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Vydání souboru změn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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2. doporučuje zastupitelstvu města
vydat soubor změn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc upravený ve spolupráci s určeným
zastupitelem v souladu s výsledky projednání s dotčenými orgány a veřejností
3. ukládá
předložit návrh na vydání upraveného souboru změn č. XX/8,22,23,29 ÚPnSÚ Olomouc na
zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 17.
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Změny jízdních řádů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změny jízdních řádů dle bodu A. upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
název nové zastávky Kaufland
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy č.1
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 - výjimka z počtu dětí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. povoluje
výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu Olomouc, Žižkovo nám.3 pro školní rok 2010/2011
dle důvodové zprávy a za podmínek uvedených v důvodové zprávě
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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Změna účelu využití příspěvků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou účelu využití příspěvků dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Pověření k vydávání předchozího souhlasu k přijetí účelově
určených darů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. pověřuje
věcně příslušného náměstka pro oblast školství vydáváním předchozího souhlasu k přijetí
účelově určených darů příspěvkovým organizacím - školám, jejichž zřizovatelem je statutární
město Olomouc
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Základní a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 - Smlouva
o bezúplatném převodu majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy důvodové zprávy
3. schvaluje
aktualizaci odpisového plánu r.2010 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy důvodové zprávy
4. ukládá
informovat ředitelku školy o přijatém usnesení
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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Odebrání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace
Základní škola Olomouc, Stupkova 16

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
odebrání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní škola Olomouc,
Stupkova 16 dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.
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Monitoring památky UNESCO za rok 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu obsahující informaci o "Zprávě o průběžném monitoringu památky
UNESCO za rok 2009" zpracované NPÚ v Olomouci.
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2. ukládá
ve smyslu důvodové zprávy zaslat NPÚ v Olomouci písemné vyjádření ke Zprávě
o monitoringu památky UNESCO za rok 2009.
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Příspěvek - kostely

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím příspěvku dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn s tím
souvisejících
3. doporučuje
ZMO schválit poskytnutý příspěvek dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
4. ukládá
předložit příspěvek dle předložené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Kontrola hospodaření MŠ Jílová 41, Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.
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Audit využití budov v majetku SMOl včetně prověření
smluvních vztahů (následný)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy č. 22/2010
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 11. 1. 2011
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.
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Kontrola hospodaření v roce 2009 u MŠ Sedmikráska Olomouc,
Škrétova 2

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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Využití veřejné podpory na realizaci projektu Olomoucký pivní
festival 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.
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Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2011

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 32.
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Modernizace školní jídelny FZŠ Dr. Horákové

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu „Modernizace školní jídelny
Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc“ včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu
3719862/0800 do konce roku 2020 dle bodu 3.2 důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou
v rámci realizace projektu „Modernizace školní jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ
Olomouc“ do konce roku 2020 dle bodu 3.2 důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu „Modernizace školní
jídelny Fakultní ZŠ Dr. M. Horákové a MŠ Olomouc“ do konce roku 2020 dle bodu 3.2
důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
vést majetek obnovený z dotace (nemovitosti) v majetkové evidenci SMOl po dobu 10 let
od odsouhlasení závěrečné zprávy projektu (tj. minimálně do 12.10.2020) a zajistit jeho
využívání ve veřejném zájmu dle bodu 3.1 důvodové zprávy a vést vybavení pořízené
z dotace (hmotný a nehmotný majetek) v majetkové evidenci SMOl po dobu 5 let
od odsouhlasení závěrečné zprávy projektu (tj. minimálně do 12.10.2015) a zajistit jeho
využívání ve veřejném zájmu dle bodu 3.1 důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru školství
6. ukládá
pojistit veškerý majetek obnovený z dotace proti ztrátám způsobeným požárem, krádeží
a dalším běžně pojistitelným událostem po dobu 10 let od odsouhlasení závěrečné zprávy
k projektu (tj. minimálně do 12.10.2020) a pojistit veškeré zařízení pořízené z dotace proti
ztrátám způsobeným požárem, krádeží a dalším běžně pojistitelným událostem po dobu 5 let
od odsouhlasení závěrečné zprávy k projektu (tj. minimálně do 12.10.2015) dle bodu 3.1
důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. ukládá
provést finanční vypořádání dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
dle bodu 3.1 důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnovým Rozhodnutím o poskytnutí dotace na realizaci projektu s identifikačním číslem
EDS 117D11H000104 "Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace" dle části A důvodové
zprávy
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Přichystalova ulice - rekonstrukce
komunikace" včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu č. 4023592/0800 do konce roku
2021 dle bodu 3.3 části B důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou
v rámci realizace projektu "Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace" do konce roku
2021 dle bodu 3.3 části B důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Přichystalova ulice rekonstrukce komunikace" do konce roku 2021 dle bodu 3.3 části B důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí odboru evropských projektů
6. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 4023592/0800
projektu "Přichystalova ulice - rekonstrukce
komunikace" dle bodu 2.2 části B důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
7. ukládá
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj.
minimálně do 31.08.2015) a během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace
prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být zřízeno
věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez předchozího písemného
souhlasu Řídícího orgánu IOP dle bodu 3.1 části B důvodové zprávy
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.

33

42

Bezúplatný převod – deky od HZS Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
bezúplatný převod dle důvodové zprávy
3. schvaluje
návrh darovací smlouvy dle přílohy č.1 důvodové zprávy
4. pověřuje
podpisem smlouvy primátora města
T: 25. 1. 2011
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.
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Žádost - Arcibiskupství olomoucké

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 2. zasedání ZMO: na úterý 21.12.2010 od 9:00 hodin
- místo konání 2. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova
10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 2. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 37.
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Příspěvky v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: 14. 12. 2010
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 38.
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru kancelář
primátora a odboru agendy řidičů a motorových vozidel MMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru kancelář primátora a odboru agendy řidičů a motorových
vozidel Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 12. 2010
3. ukládá
zpracovat dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" - přílohy č. 7 "Náplň činností MMOl
a MPO".
T: 14. 12. 2010
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39.

47

Organizační záležitosti - Dodatek č. 19 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 19 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2010
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Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39. 1.

48

Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu
statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 12. 2010
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 39. 2.

49

Žádost o dokrytí provozního příspěvku - MDO, MFO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. schvaluje
nařízení odvodu finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací
do rozpočtu SMOl
3. ukládá
a) ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím RMO uvedené příspěvkové organizace
b) předložit na další schůzi RMO návrh finančního vypořádání předložených žádostí o dokrytí
příspěvku na provoz
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 40.

50

Žádost o souhlas s pořízením majetku - MFO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
s pořízením majetku dle důvodové zprávy
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3. ukládá
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím RMO uvedenou příspěvkovou organizaci
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

51

Vyřazení neupotřebitelného majetku - MDO, DH

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkových organizací dle důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím RMO uvedené příspěvkové organizace
T: 14. 12. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.

52

Tramvajová trať Šantovka - pracovní skupina

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
složení pracovní skupiny dle důvodové zprávy
3. ukládá
náměstku primátora JUDr. Majorovi zajistit doplnění pracovní skupiny o kompetentní
zástupce odboru dopravy a odboru majetkoprávního
T: 14. 12. 2010
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
4. ukládá
pracovní skupině zajistit pravidelné informování členů RMO o stavu přípravy a realizace
projektu
T: 11. 1. 2011
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru evropských projektů
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5. ukládá
předložit přehled všech nákladů SMOl souvisejících s realizací projektu Šantovka
T: 14. 12. 2010
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 43.

53

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 44.

54

Odborné komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ke dni 29. 11. 2010 odborné komise Rady města Olomouce
a vyslovuje poděkování všem členům, kteří v těchto komisích pracovali
2. ukládá
předložit návrh na ustavení odborných komisí RMO
T: 11. 1. 2011
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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