USNESENÍ
z 93. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9.2.2010
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 09.02.2010 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
část 4 bodu 5 usnesení Rady města Olomouce z 19.05.2009, týkající se prodeje domu
Blažejské nám. 10
4. 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
- vypustit ze sledování část 5, bodu 11 usnesení ZMO ze dne 25.06.2003, týkající se
Protipovodňových opatření (roční periodický úkol)
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 919/1 zast. pl. o výměře 526 m2, parc. č. 235/60
o výměře 29 m2, parc. č. 235/62 o výměře 6 m2 a parc. č. 235/65 o výměře 1 m2, vše ostat.
pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 1860 o výměře 2 380 m2, parc. č. 1856
o výměře 2 550 m2 a parc. č. 1894 o výměře 6 629 m2, vše orná půda v k. ú. Lošov, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/8 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a část
pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc.
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod
č. 1.4.
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1213 ostat. pl. o výměře 136 m2 a část pozemku
parc. č. 1046/1 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.5.
6. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 87,70 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e.
Tererovo náměstí (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 22,50 m2 ve 1. NP v budově Dolní náměstí
č.p. 27, č. o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 45,01 m2 v 1 PP v objektu MŠ
Jílová 41 – 43 (objekt k bydlení) v budově č.p. 960, č.o. 43 na pozemku parc. č. st. 1159
zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti POLYS security ČR s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
9. záměr pronajmout objekt Mošnerova č.o. 7, č.p. 1184 na pozemku parc. č. st. 1300 zast.
pl. a nádvoří s pozemkem parc. č. 1076 ost. pl. o výměře 382 m2, vše v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, společnosti T.O. Ostrava – PROTEOR, spol. s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 1.9.
10. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 125,71 m2 v domě Pavelčákova č.o. 21,
č.p. 1 na pozemku parc. č. st. 464 zast. pl., v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc
společnosti KAJA s.r.o. za účelem provozování prodejny potravin s rychlým občerstvením
dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
11. záměr směnit část pozemku parc. č. 659/2 ostatní plocha (dle GP díl "b") o výměře
161 m2 a část pozemku parc. č. 660 ostatní plocha (dle GP díl "a") o výměře 2 070 m2, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za část pozemku parc. č. 377/76 orná půda (dle GP parc. č. 377/95 orná půda) o výměře
4 500 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
varianty B dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
12. záměr směnit pozemky parc. č. 355/1 ostatní plocha o výměře 1442 m2, parc. č. 355/9
ostatní plocha o výměře 359 m2, parc. č. 658/1 ostatní plocha o výměře 1320 m2 a parc.
č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc vše
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/4),
xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxxxxx (ideální 3/16) a xxxxxxxxxxx (ideální 6/16)
za část pozemku parc. č. 377/76 orná půda (dle GP parc. č. 377/76 orná půda) o výměře
7500 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxxxxx (ideální 1/4),
xxxxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxx (ideální 3/16) a xxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/16) dle
důvodové zprávy bod č. 1.12.
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13. uzavření nové smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 377/76 orná půda
o výměře 6 992 m2 (dle GP pozemky parc. č. 377/96 o výměře 662 m2, parc. č. 377/97
o výměře 1 951 m2, parc. č. 377/98 o výměře 4 379 m2) v k. ú. Týneček, obec Olomouc
se ZD Bohuňovice s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
14. ponechání části pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře 662 m2 (dle GP pozemek
parc. č. 377/96) v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
dle varianty B dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
15. upřesnění účelu nájmu u pronájmu části pozemku parc. č. 24/25 zahrada o výměře
182 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
16. pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
17. pronájem části pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 425 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
18. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 47 m2, části pozemku parc.
č. 531/2 ostatní plocha o výměře 61 m2, vše v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 985/3
trvalý travní porost o výměře 54 m2 a části pozemku parc. č. 849/30 orná půda o výměře
74 m2, vše v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
19. pronájem části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové
zprávy bod č. 2.7.
20. pronájem pozemků parc. č. 1299/6 o výměře 4 905 m2, parc. č. 1300/29 o výměře
2 805 m2 a části pozemku parc. č. 221/43 o výměře 4148 m2, vše orná půda v k. ú.
Droždín, obec Olomouc společnosti Hanácká zemědělská a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 2.8.
21. pronájem pozemku parc. č. 1446/1 ostat. pl. o výměře 2 362 m2 a části pozemku parc.
č. 1454 ostat. pl. o výměře 829 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxx ideální podíl 506/10000, pana
xxxxxxxxxxxxxx ideální podíl 2193/10000, společnosti Coleman S.I., a.s. ideální podíl
4749/10000 a společnosti Galika CZ, spol. s r.o. ideální podíl 2552/10000 statutárnímu
městu Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 2.9.
22. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/25 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
23. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/25
ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 125/8 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.12.
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25. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 125/8 ostat.
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města
Olomouce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614 ostat. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614 ostat.
pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.13.
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 790/3 orná půda a parc. č. 790/6 orná půda
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.14.
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 661 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
30. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní
přípojky, kanalizační přípojky a přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 247/3 trvalý travní porost a parc. č. 255/12 orná půda, vše k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 936 (rodinný dům) ve společném jmění
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemku parc. č. st. 1579 zastavěná plocha a nádvoří
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, dále budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná
stavba) na pozemku parc. č. st. 1593 ve společném jmění manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dále pozemku parc. č. 255/17 orná půda ve společném jmění
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dále pozemku parc. č. 255/16 orná půda ve vlastnictví
xxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
31. doplnění smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění a provozování nadzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 647 zahrada a parc.
č. 648 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
32. podnájem nebytových prostor o výměře 133,20 m2 ve 4. NP v budově Tovární č. p.
1059, č. o. 41 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1695 zast. pl. v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.
statutárnímu městu Olomouc - prodloužení doby nájmu a změnu výpočtového listu dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
33. pronájem části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx,
společnosti SIGNUM spol. s r. o., společnosti Eduard Holánek s.r.o., společnosti VEHRA.CZ
s.r.o., společnosti PV – AUTO spol. s r.o., společnosti OFFICE POINT s.r.o., SPORT &
RESCUE OLOMOUC, panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxx, společnosti OK FLYING
SCHOOL s.r.o. , společnosti AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s.r.o., společnosti AC-FLY
s.r.o., HANÁCKÉMU PARAKLUBU, společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. a společnosti
TECHNOTRADE spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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34. pronájem části zdi o výměře reklamní plochy 0,25 m2 domu Ostružnická č.o. 4, č.p. 324
na pozemku parc. č. st. 273 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Krajinská s.r.o.,
za účelem umístění reklamní výstrče dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
35. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 157,89 m2 v domě č.p. 411, 415
(tř. Svobody č.o. 27 - Švédská č.o. 12) na pozemku parc. č. st. 377/2 zast. pl. v k.ú. Olomouc
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
36. změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2,
parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221
o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č.
1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti
Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- Kč spočívající v doplnění
smluvní podmínky náhrady za užívání pozemků ve výši nájemného, které do 30. 6. 2009 činí
44,- Kč/m2/rok a od 1. 7. 2009 činí 84,- Kč/m2/rok, za dva roky zpětně přede dnem převodu
vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
37. změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. o výměře
1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
429 380,- Kč spočívající v doplnění smluvní podmínky náhrady za užívání pozemku ve výši
nájemného, které do 30. 6. 2009 činí 42,- Kč/m2/rok a od 1. 7. 2009 činí 84,- Kč/m2/rok, za
dva roky zpětně přede dnem převodu vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
38. pronájem pozemků parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2,
vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ Reality s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 4.4.
39. změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 987/12 ostat. pl.
o výměře 154 m2 (dle GP parc. č. 987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Fe
Produkt, a.s. za kupní cenu ve výši 192 838,- Kč spočívající ve vypuštění smluvní podmínky
náhrady za užívání pozemku ve výši nájemného 120,- Kč/m2/rok (tj. 10% z ceny pozemku),
za dva roky zpětně přede dnem převodu vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
40. pronájem pozemků parc. č. 700/7 o výměře 13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře
1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
41. nepodání žaloby k nahrazení projevu vůle soudním rozhodnutím a nevymáhání sankce
dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
42. uzavření dohody o zrušení všech závazků vyplývajících z dohody č. MAJ-PRJ/3/2009/Hoř ze dne 13.01.2009 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc
a společnostmi ČOLOT a.s. a JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
43. uzavření darovací smlouvy na stavbu prodloužení vodovodu a kanalizace vybudovanou
v rámci stavby „Archeologické centrum Olomouc – prodloužení vodovodu a kanalizace“,
mezi Olomouckým krajem jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
44. oznámení o nalezení opuštěných staveb polních krytů civilní ochrany nacházející
se na pozemcích parc. č. 105/2 ostatní plocha - zeleň v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 8
zahrada v k. ú. Lazce, parc. č. 75/1 ostatní plocha - zeleň v k. ú. Olomouc - město, parc. č.
416/9 orná půda v k. ú. Povel, par. č. 139/1 ostatní plocha - zeleň v k. ú. Chválkovice, parc.
č. st. 532 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, parc. č. 243/20 orná půda v k. ú.
Chválkovice, parc. č. 805/6 ostatní plocha - dráha v k. ú. Hodolany, parc. č. 99/1 ostatní
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plocha - zeleň v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 132/8 ostatní plocha - neplodná půda v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, parc. č. 805/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú. Hodolany,
parc. č. 970 ostatní plocha - zeleň v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc veřejnou vyhláškou dle
§ 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
45. pronájem pozemků parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a část pozemku nyní
parc. č. 2007 lesní pozemek (dříve parc. č. 1205 orná půda) o výměře 29 000 m2, vše
v k. ú. Grygov, obec Grygov společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. za podmínek dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu pozemků parc. č. 1213 orná půda
o výměře 69 078 m2 a část pozemku nyní parc. č. 2007 lesní pozemek (dříve parc. č. 1205
orná půda) o výměře 29 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov společnosti Štěrkovny
Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
47. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené
s příspěvkovou organizací Správou lesů města Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení
předmětu nájmu o pozemek parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a část pozemku
nyní parc. č. 2007 lesní pozemek (dříve parc. č. 1205 orná půda) o výměře 29 000 m2, vše
v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
48. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. Maj/830/96/Jon uzavřené se společností
Štěrkovny Olomouc a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
2. souhlasí
s dočasným užíváním garáže o výměře 18,00 m2 na ulici Neředínská 65, na pozemku parc.
č. st. 41 zast. pl. a nádvoří, k.ú. Neředín, obec Olomouc panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
3. nevyhovuje žádosti
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1213 ostat. pl.
o výměře 136 m2 a části pozemku parc. č. 1046/1 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
2. společnosti K - stav stavební a.s., společnosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o.,
společnosti Reala consulting s.r.o., společnosti MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., společnosti
Stavitelství Pospíšil s.r.o., společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o. a společnosti
NOVOINVEST plus spol. s r.o. o pronájem pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře
18 991 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře
107 m2 a parc. č. 790/26 orná půda o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.1.
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 1299/6 o výměře 4 905 m2, parc. č.
1300/29 o výměře 2 805 m2 a části pozemku parc. č. 221/43 o výměře 4148 m2, vše orná
půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 1299/6 o výměře 4 905 m2, parc.
č. 1300/29 o výměře 2 805 m2 a části pozemku parc. č. 221/43 o výměře 4148 m2, vše orná
půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.

6

6. pana xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, společnosti Coleman S.I., a.s. a společnosti Galika
CZ, spol. s r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1454 ostat. pl. o výměře 172 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.9.
4. neschvaluje
navýšení nájemného o inflační koeficient 1,0 % u nebytových prostor a pozemků v majetku
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
5. ukládá
odboru majetkoprávnímu informovat Povodí Moravy, s.p., že i přes veškerou snahu SmOl
se nepodařilo záležitost týkající se výkupu pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx dořešit dle důvodové zprávy
bod č. 4.9.
T: 23. 2. 2010
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. bere na vědomí
1. prodloužení zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor o výměře 54,74 m2 v 1. PP
v budově č.p. 573 (bytový dům) Purkyňova č.o. 3 na pozemku parc. č. st. 744 zast. pl. v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc na úřední desce statutárního města Olomouce do 16. 3. 2010 dle
důvodové zprávy bod č. 1.11.
2. důvodovou zprávu bod č. 1.13.
3. změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu pozemků parc. č. 104/1 ostatní plocha,
parc. č. 105/50 ostatní plocha, částí pozemků parc. č. 125/6 ostatní plocha o výměře
2 617 m2 a parc. č. 125/9 ostatní plocha o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc ze společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., IČ 47 15 53 29 na společnost
TRŽNICE HOPA, spol. s r.o., IČ 27 94 07 13 dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
4. změnu právní formy společnosti z Provádění staveb Olomouc s.r.o. na Provádění staveb
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
5. předloženou důvodovou zprávu bod č. 5.5.
7. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.15 ve věci schválení pronájmu
pozemků parc. č. 1446/1 ostat. pl. o výměře 2 362 m2 a parc. č. 1454 ostat. pl. o výměře
1 001 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxxxxx ideální podíl 506/10000, pana xxxxxxxxxxxxx ideální podíl 2193/10000,
společnosti Coleman S.I., a.s. ideální podíl 4749/10000 a společnosti Galika CZ, spol. s r.o.
ideální podíl 2552/10000 statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
2. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2, bod 2.13 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení přípojky VN na pozemcích parc. č. 790/6 orná půda a parc. č. 1032/5 ostat. plocha,
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1736/5 orná půda a parc. č. 1736/2 orná půda vše v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.14.
3. usnesení RMO ze dne 16. 12. 2008 bod programu 2, bod 2.22 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku parc. č. 778/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.

7

4. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2005 bod programu 2., bod II. A) č. 39 ve věci schválení
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodní přípojky,
přípojky NN a kanalizační přípojky na pozemcích parc. č. 247/3 trvalý travnatý porost
o výměře 2 507 m2 a parc. č. 255/12 orná půda o výměře 2 419 m2, vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc ve prospěch pana xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
5. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 2, bod 1.4. ve věci doporučení ZMO
revokovat usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 31 dodatku k důvodové
zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. o výměře 1 019 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 429 380,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
8. svěřuje
stavby polních krytů civilní ochrany do správy odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemků parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 176/1 ostat. pl.
o výměře 520 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 242 720,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 251/9 o výměře 136 m2
a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc se
společností SPZ Reality s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 705 400,- Kč, tj. 500,- Kč/m2
+ náklady 1 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
3. odprodej pozemku parc. č. 447/67 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 218 570,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.5.
4. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2
a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 610,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.
4.7.
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 700/7 o výměře
13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní
ceně ve výši 14 351 400,- Kč, tj. 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti K - stav stavební a.s., společnosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o.,
společnosti Reala consulting s.r.o., společnosti MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., společnosti
Stavitelství Pospíšil s.r.o., společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o. a společnosti
NOVOINVEST plus spol. s r.o. o odprodej pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře
18 991 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
2. žádosti společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne
23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při
odprodeji pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2,
parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223
o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
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11. doporučuje zastupitelstvu města
1. vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1678/32
o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2,
parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda
a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
2. vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. st. 1392/2 zast.
pl. o výměře 1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 429 380,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
3. vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 987/12
ostat. pl. o výměře 154 m2 (dle GP parc. č. 987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti Fe Produkt, a.s. za kupní cenu ve výši 192 838,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.6.
12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení výkupu části
pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.)
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s.
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4 200 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
2. usnesení ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje
části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 ostat. pl.)
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu
ve výši 2 469 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
3. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje
části pozemku parc. č. 350/10 ostat. pl. o výměře 200 m2 (dle GP parc. č. 350/44 ostat. pl.)
v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši
248 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
4. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje
pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře
201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. za kupní cenu
ve výši 862 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
13. nesouhlasí
s uznáním závazku vůči společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. ve výši 634 098,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.9.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, včetně dodatku č. 1
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2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 21.12.2009 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření
kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec
Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví
státu Pozemkový fond České republiky. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého
posudku ve výši 26.000,- Kč
a
schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/43 ostatní plocha v k. ú.
Černovír, obec Olomouc o výměře cca 55 m2, který je ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí
ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, za kupní cenu ve výši dle důvodové
zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování
vodovodního řadu a kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 984/5 orná půda v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním vodovodního řadu
a kanalizačního vedení, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové
zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. st. 330 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví CL TRADE a.s., dle
bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí parc.č. 51/3, parc.č. 51/4, parc.č. 51/10, parc.č.
575/1, parc.č. 575/2, parc.č. 575/3, parc.č. 575/8, parc.č. 575/11, parc.č. 575/12, parc.č.
575/38 a parc.č. 575/40, 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 bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku, parc. č. 700/15 orná půda o velikosti
1 149 m2 v katastrálním území Nemilany, obec Olomoucve vlastnictví České republiky,
správě Pozemkového fondu ČR za velikostně totožný pozemek, parc. č. 147/44 orná půda
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města
Olomouce, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na pozemek, parc. č. 622/12 zahrada o velikosti 387 m2
v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky,
správě Pozemkového fondu ČR za velikostně totožný pozemek, parc. č. 147/45 orná půda
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města
Olomouce, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
8. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat
v právu umístění místní komunikace - cyklostezky a provozování cyklistické stezky a v právu
vstupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na shora uvedený
pozemek, jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění
čištění, údržby a oprav komunikace – cyklistické stezky v souvislosti s jejím provozem,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k pozemku, parc. č. 505/1 lesní
pozemek v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve vlastnictví obce Bystrovany, dle bodu
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7 předložené důvodové zprávy.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 121/3 ostatní plocha, parc.č.
121/28 ostatní plocha, parc.č. 121/29 ostatní plocha, parc.č. 121/30 ostatní plocha, parc.č.
150/11 ostatní plocha, parc.č. 608/8 ostatní plocha, parc.č. 608/10 ostatní plocha, parc.č.
608/12 ostatní plocha, parc.č. 608/13 ostatní plocha a parc.č. 608/15 ostatní plocha, vše
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle přiloženého návrhu
smlouvy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 511/1, ostatní plocha, o výměře 755 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních
60/62 Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 736/19, 21 v Olomouci, za kupní
cenu 550.650,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/62 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 9.177,- Kč, podíl
o velikosti 1/62 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 9.177,- Kč, kupní cena celkem 569.000,- Kč,
z toho pozemek 565.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spoluvlastníků domu Praskova 16 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 511/1,
ostatní plocha, o výměře 150 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové
zprávy bod 1.1.
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek Dukelská 891/4 ve věci prodeje pozemku parc. č.
511/1, ostatní plocha, o výměře 755 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jako celku
a ani jeho části, dle důvodové zprávy bod 1.1.
5. bere na vědomí
důvodovou zprávu a ukládá odboru majetkoprávnímu odpovědět xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
stanoviska Advokátní kanceláře Ritter & Šťastný o neurčitosti převodu venkovních úprav
a případné neplatnosti smlouvy o převodu jednotky, dle důvodové zprávy bod 1.2.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící na pozemku parc.
č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511
na společných částech budovy č. p. 1173 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 1.150.000,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 2.1.
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7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č.
633/21 v budově č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) stojící na pozemku parc. č. st. 928, 924,
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626
na společných částech budovy č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 230/3 v budově č. p. 230 (Universitní 12) stojící na pozemku parc.
č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 685/6196
na společných částech budovy č. p. 230 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 685/6196
na pozemku parc. č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 453.500,- Kč, z toho za jednotku
227.894,- Kč, za pozemek 222.106,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 629/17 v budově č. p. 629 (Zikova 13) stojící na pozemku parc. č.
st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755
na společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
665/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 232.750,- Kč,
z toho za jednotku 220.084,- Kč, za pozemek 9.166,- Kč,- a náklady 3.500,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 2.4.
10. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553,
554, stojící na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod
2.5.
11. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 615/11 v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) stojící
na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 2.6.
12. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/28 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) stojící
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 xxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy bod 2.7.
13. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 672/8 v budově č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) stojící
na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 431/27358 na společných částech budovy č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 431/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům – manželům xxxxxxxxxxxxxx,
dle důvodové zprávy bod 2.8.
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14. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/47 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) stojící
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 – paní xxxxxxxxxxxx, dle důvodové
zprávy 2.9.
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 163/9 v budově č. p. 163 (Rooseveltova
107), stojící na pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 527/6277 na společných částech budovy č. p. 163 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31.03.2010,
dle důvodové zprávy bod 2.10.
16. schvaluje
změnu smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 445/02T 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 tepla a TUV
na lokalitách zásobovaných zdrojů akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s.,
pro odběrné místo Pavelčákova 1 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 3.2.
17. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy
č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp.
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních
zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené
vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci, odkouření, přípojku plynu
a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu
z.č. 458/2000 Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky
do napojených objektů, to vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s.,
dle důvodové zprávy bod 3.2.
18. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy
č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp.
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních
zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené
vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci, odkouření, přípojku plynu
a na odběrné tepelné zařízení domu a dále závazek povinného z věcného břemene strpět
dodávky do napojených objektů, to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, dle
důvodové zprávy bod 3.2.
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19. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva chůze přes budovu č. p.
11 stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st.
433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch
statutárního města Olomouce za účelem zajištění průchodu veřejnosti podloubím budovy
č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2.
20. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva chůze přes budovu č. p.
11 stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st.
433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zajištění
přístupu a průchodu veřejnosti k budově bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 433/6,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch budovy
bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc–město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2.
21. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva zřízení, umístění, vedení,
provozu, kontroly, opravy, údržby přívodů teplé a studené vody, odběrného tepelného
zařízení a odběru tepelné energie jeho prostřednictvím, přípojky a hlavního vodoměru
a právo přístupu k přípojce a vodoměru v budově č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící
na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, vše ve prospěch budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 433/6,
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod
3.2.
22. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva uchycení větrajícího
potrubí vedoucího z budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 433/6, zastavěná
plocha a nádvoří, na fasádě budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st.
433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a práva uchycení
nosné ocelové konstrukce a zastřešení průchodu vedoucímu k budově bez čp/če stojící na
pozemku parc. č. st. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, na budově č. p. 11 (Pavelčákova 1)
stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, a provozu, kontroly, opravy, údržby výše uvedených technických prvků,
ve prospěch budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 433/6, zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2.
23. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozu,
kontroly, opravy, údržby plotu na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch budovy bez čp/če stojící na pozemku
parc. č. st. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 3.2.
24. schvaluje
úplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni podle dle § 104 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, právo zřízení,
provozování, údržby, opravy a revize veřejného telefonního automatu umístěného na budově
č. p. 11 stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Olomouc
– město, obec Olomouc, včetně přípojného vedení, s tím, že obsahem tohoto věcného
břemene je právo zřídit a provozovat na dotčené nemovitosti 1 kus veřejného telefonního
automatu o rozměrech 1x1m, včetně nadzemního nebo podzemního přípojného vedení
telekomunikační sítě, povinnost strpět provoz veřejného telefonního automatu a umožnit
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třetím osobám k němu přístup za účelem jeho nerušeného veřejného použití, a povinnost
strpět přístup k dotčené nemovitosti za účelem provozu, údržby, opravy a revize zařízení
včetně přípojného vedení, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,-Kč + 20% DPH,
tj. celkem 1.200,- Kč, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle
důvodové zprávy bod 3.2.
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod Historického mobiliáře Krajinské lékárny dle přílohy č. 1 umístěného
v budově č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) stojící na pozemku parc. č. st.
273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Vlastivědnému
muzeu v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 3.4.
26. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 425/9 v budově č. p. 424, 425 (Polská 25, 27) stojící
na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 693/14538 na společných částech budovy č. p. 424, 425 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 693/14538 na pozemku parc. č. st. 410, 411, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu
Polská 25, 27, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.5.
27. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 30. 11. 2009 bod 5 část 12 ve věci prodeje nebytové jednotky
č. 726/49 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
220/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. za kupní
cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 324.720,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady
4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 726/49 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 220/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile
Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 322.698,- Kč,
za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
přijetí nabídky předkupního práva pro statutární město Olomouc k nebytové jednotce č.
693/33 v budově č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880
na společných částech budovy č. p. 693 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880
na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, od organizační jednotky sdružení Duha Chronos, za kupní cenu celkem
15.276,- Kč, z toho za jednotku a za spoluvlastnický podíl na společných částech domu
11.664,- Kč, za spoluvlastnický podíl na pozemku 1.544,- Kč a za náklady spojené
s prodejem domu 2.068,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
30. souhlasí
s proplacením faktur u bytu, který zůstává v majetku statutárního města Olomouce, v domě,
kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.1.
31. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 4.2.
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Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.

5

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Opletalova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx,Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
b) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc
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c) na 1/2 roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
d) na 4 měsíce s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

6

Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

7

Rozpočtové změny roku 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2010 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6.
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8

Rozpočtové změny roku 2010 zajišťující přímou vazbu
zákonem schválených transferů ze státního rozpočtu v rámci
souhrnného dotačního vztahu na schválený rozpočet SmOl
na rok 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010, zajišťující přímou vazbu zákonem schválených transferů
ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - Zákon o státním rozpočtu ČR
na rok 2010 č. 487/2009 Sb. - na již schválený rozpočet SmOl na rok 2010
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora

se

schválenými

rozpočtovými

změnami

Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.

9

Rozpočtové změny roku 2010
hospodaření SmOl za rok 2009

-

finanční

vypořádání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010, vyplývajících z finančního
vypořádání hospodaření SmOl za rok 2009
2. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010,
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SmOl za rok 2009
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6. 2.

10

Rozpočtové změny roku 2010 - nekryté požadavky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
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2. schvaluje
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6. 3.

11

Zrušení Povodňového fondu oprav bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
1. předloženou důvodovou zprávu včetně Přílohy č. 1
2. finanční vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové zprávy
2. souhlasí
1. se zrušením Povodňového fondu oprav bydlení a Pravidel statutárního města Olomouce
o použití Povodňového fondu oprav bydlení ke dni 31.3.2010 ve znění Přílohy č.1
2. s finančním vypořádáním Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. zrušení Povodňového fondu oprav bydlení a Pravidel statutárního města Olomouce
o použití Povodňového fondu oprav bydlení ke dni 31.3.2010 ve znění Přílohy č. 1
2. finanční vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové zprávy
3. pověřit ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Povodňového fondu oprav
bydlení dle důvodové zprávy a dle Přílohy č.1
4. ukládá
předložit ZMO ke schválení :
1. zrušení Povodňového fondu oprav bydlení ke dni 31.3.2010 ve znění Přílohy č. 1
2. finanční vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle důvodové zprávy
3. pověření pro ekonomický odbor k realizaci finančního vypořádání Povodňového fondu
oprav bydlení dle důvodové zprávy a dle Přílohy č. 1
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 7.

12

Změna pravidel FRB

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně Přílohy č.1
2. souhlasí
s předloženými Pravidly statutárního města Olomouce o použití účelových prostředků fondu
rozvoje bydlení ve znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Pravidla statutárního města Olomouce o použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení
ve znění Přílohy č.1 důvodové zprávy
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Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 8.

13

I/46 - východní tangenta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pořízením expertízy dle důvodové zprávy
3. ukládá
OKR zajistit pořízení expertízy a následně s jejími závěry seznámit RMO
T: 4. 5. 2010
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.

14

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/1996 o MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předloženou důvodovou zprávu
3. doporučuje
ZMO schválit předloženou obecně závaznou vyhlášku
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 10.

15

Cena města - návrh statutu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
upravený statut Ceny města Olomouce
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3. ukládá
realizovat kroky související s přípravou Ceny města Olomouce za rok 2009 dle důvodové
zprávy
T: 29. 6. 2010
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

16

Granty v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti kultura dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 15. 6. 2010
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
4. ukládá
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

17

Smlouvy s obcemi

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh obecného znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru dopravy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti
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Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kateřinská dle důvodové zprávy bod 1.
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Werichova dle důvodové zprávy bod 2.
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici 8. května dle důvodové zprávy bod 3.
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle důvodové zprávy bod A
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

22
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Kontrola hospodaření za rok 2008 u MŠ Michalské stromořadí
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

22

Návrh na poskytnutí podpor z rozpočtu SmOl v oblasti
sociálních služeb a v oblasti podpory projektů pro sociální
služby

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SmOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z upravené důvodové zprávy
3. ukládá
na jednání ZMO dne 2. 3. 2010 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor
z rozpočtu SmOl nad 50 tis. Kč
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: 23. 3. 2010
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

23

Bytové záležitosti – DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytování nájmu bytu zvláštního
určení - DPS
3. schvaluje
žádost pana xxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení
- DPS
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

24

Projekty EU – závazky konečného příjemce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě
v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady" z rozpočtu města na zajištění:
1. předfinancování a spolufinancování projektu v roce 2011 ve výši 29.423.700,- Kč
na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
2. udržitelnosti projektu po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou
ROP Střední Morava
3. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě
v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady" z rozpočtu města
na zajištění:
1. předfinancování a spolufinancování projektu v letech 2011-2012 ve výši 63.506.730,- Kč
na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
2. udržitelnosti projektu "Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech –
Čechovy a Bezručovy sady" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou
ROP Střední Morava
4. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
"Rekonstrukce IC Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou
ROP Střední Morava
5. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
"Informační systém ZOO Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu
s metodikou ROP Střední Morava
6. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
"Jednotný systém značení památek a památných domů" po dobu 5 let od ukončení jeho
realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava
7. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků na projekt "Turistický multimediální průvodce Olomoucí
pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)" z rozpočtu města na zajištění:
1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 856.400,- Kč na úhradu výdajů
uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední
Morava
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8. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení závazek vyčlenění finančních
prostředků na úhradu výdajů po dobu realizace a udržitelnosti projektů:
A)
Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady
B)
Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických parcích – Čechovy a
Bezručovy sady
C)
Rekonstrukce IC Olomouc
D)
Informační systém ZOO Olomouc
E)
Značení památek
F)
Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie
(OLINA)
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých
historických sadech – Smetanovy sady" z rozpočtu města na zajištění:
1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 29.423.700,- Kč na úhradu výdajů
uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední
Morava
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků na projekt "Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých
historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady" z rozpočtu města na zajištění:
1. předfinancování a spolufinancování projektu v letech 2011-2012 ve výši 63.506.730,- Kč
na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
2. udržitelnosti projektu "Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech –
Čechovy a Bezručovy sady" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou
ROP Střední Morava
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
"Rekonstrukce IC Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou
ROP Střední Morava
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
"Informační systém ZOO Olomouc" po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu
s metodikou ROP Střední Morava
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu
"Jednotný systém značení památek a památných domů" po dobu 5 let od ukončení jeho
realizace, v souladu s metodikou ROP Střední Morava
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků na projekt "Turistický multimediální průvodce Olomoucí
pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)" z rozpočtu města na zajištění:
1. předfinancování a spolufinancování v roce 2011 ve výši 856.400,- Kč na úhradu výdajů
uvedených v projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava
2. udržitelnosti po dobu 5 let od ukončení jeho realizace, v souladu s metodikou ROP Střední
Morava
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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IPRM - zařazení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektového námětu Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory pohybové aktivity
do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Odborné komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise RMO
T: 23. 2. 2010
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 24.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
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3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 25.
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Stanovení termínu a návrh programu 24. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 24. zasedání ZMO: na úterý 02.03.2010 od 9:00 hodin
- místo konání 24. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 24. zasedání ZMO dle předložené upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 26.
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedících dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
3. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 12 přísedících
Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2010 - 2014 dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 27.
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Plánované zahraniční služební cesty v roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
účast na zahraničních cestách dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 28.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 vnitřního předpisu
"Cestovní náhrady"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 2 vnitřního předpisu "Cestovní náhrady" dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 15.02.2010
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 12 "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. 12 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15.02.2010
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29. 1.
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Organizační záležitosti - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
pověřit oddáváním RNDr. Ivana Kosatíka
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3. ukládá
předložit návrh ke schválení na nejbližší zasedání ZMO
T: ihned
O: vedoucí odboru správy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29. 2.
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Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - MDO, DHO a MFO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku dle důvodové zprávy a příloh
a) Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace
b) Divadlo hudby Olomouc
c) Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace
3. ukládá
seznámit příspěvkové organizace s usnesením RMO
T: 23. 2. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil:
Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města
Bod programu: 31.
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Provozní zpráva Aquapark

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
doplněnou provozní zprávu dle předložené důvodové zprávy
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3. ukládá
vyplatit v souladu s Koncesní smlouvou doplatek služebného dle předložené důvodové
zprávy
T: 23. 2. 2010
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Rozhodnutí zřizovatele k vedení účetnictví p. o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. vydává
rozhodnutí zřizovatele dle závěru důvodové zprávy
Předložil:

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
se zkušebním provozem linek MHD od 14.02.2010 do 15.03.2010 v rozsahu schváleném
Radou města Olomouce dne 22.12.2009 a s dodatečným zavedením dvou ranních spojů
linky č. 51 a 52
2. ukládá
vyhodnotit průběh zkušebního provozu linek MHD a předložit Radě města Olomouce návrh
dalšího provozování linek MHD
T: 23. 3. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Rada města Olomouce
Bod programu: 34.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík v. r.
1. náměstek primátora
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