USNESENÍ
z 94. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 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

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 23.02.2010 dle předložené důvodové
zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. předběžný záměr odprodat části pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 a
20 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměry předmětných částí pozemku budou
upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 12,70 m2 v 1. NP v objektu ZŠ a MŠ
Olomouc, Demlova č.p. 518, č.o. 18 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 615
zast. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MEDIVIZE s.r.o. dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
3. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře cca 20 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. záměr pronajmout garážové stání č. 16 v 1. PP o výměře 26,90 m2, v budově Balbínova
č.p. 371, č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 93,08 m2 v domě Peškova č.p. 484, č.o. 1,
na pozemku parc.č. st. 861 zast. pl. a nádvoří, kat. území Povel, obec Olomouc Charitě

Olomouc za účelem provozování kanceláří Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby
dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
7. záměr pronajmout část společných prostor na střeše domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017,
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti SIGMA SOFT, spol. s.r.o., za účelem umístění
telekomunikačního zařízení dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
8. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 136,01 m2 v domě Řezníčkova č.o. 8, č.p.
808 na pozemku parc. č. st. 70/1, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti
PRAKTIKMED – MUDr. Sobotka s.r.o. – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové
zprávy bod č. 1.8.
9. záměr pronajmout část společných prostor o výměrách 0,22 m2 v 1.NP a 0,13 m2 v 1. PP
domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, společnosti JETSYSTEMS, v.o.s., za účelem umístění telekomunikačního
switche a optického rozvaděče dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 52 415 m2 (dle GP
parc. č. 1721/10) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ČR - Státní rostlinolékařské
správě dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
11. záměr odprodat budovu bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl.
a nádvoří o výměře 326 m2 a budovu bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st.
1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.11.
12. pronájem pozemku parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
13. pronájem pozemku parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
14. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 485/2 ostatní
plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s firmou H. M. - AVAL
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
15. pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
16. pronájem pozemku parc. č. 1589/9 orná půda o výměře 4 714 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
17. pronájem pozemku parc. č. 1863/45 orná půda o výměře 14 949 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti AGRA Velký Týnec, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 2.5.
18. pronájem pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc – město,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
19. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. o výměře 375 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, manželům
xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx,
panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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20. pronájem komunikace s částmi pozemku parc. č. 116/11 ostatní plocha o celkové výměře
1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Olomoucká investorská s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 2.8.
21. pronájem pozemků parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32 120 m2, parc. č. 945/4 orná
půda o výměře 25 471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 a parc. č. 945/10
orná půda o výměře 2 938 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Školagro s. r.
o. dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
22. panu xxxxxxxxxx vrácení přeplatku na nájemném za část pozemku parc. č. 841/37
ostatní plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc při nájemném ve výši 80,Kč/m2/rok od 1. 4. 2007 do dne nabytí účinnosti nové nájemní smlouvy uzavřené s panem
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
23. pronájem části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 a části pozemku parc.
č. 456/2 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.11.
24. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na
pozemcích parc. č. 529, parc. č. 490/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č.
499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
25. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 490/3, parc. č. 498/3,
parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
2.12.
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
vedení NN na pozemcích parc. č. 1519 ostat. pl., parc. č. 1505 ostat. pl., parc. č. 1957 ost.
pl., parc. č. 1521 ostat. pl., parc. č. 1543/3 ostat. pl., parc. č. 1494 ostat. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, 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 vedení NN na pozemcích parc. č. 1519 ostat. pl., parc.
č. 1505 ostat. pl., parc. č. 1957 ost. pl., parc. č. 1521 ostat. pl., parc. č. 1543/3 ostat. pl.,
parc. č. 1494 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 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 optického
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 613 ostat. pl., parc. č. 706/26 ostat. pl., parc. č.
712/3 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch Fakultní nemocnice
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
29. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 613 ostat. pl.,
parc. č. 706/26 ostat. pl., parc. č. 712/3 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve
prospěch Fakultní nemocnice Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
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30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 461/1 ostat. pl. , parc. č. 457/1 ostat. pl. , parc.
č. 459/2 ostat. pl. , vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
31. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 461/1
ostat. pl., parc. č. 457/1 ostat. pl., parc. č. 459/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.15.
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění a
provozování
nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
umístění a provozování nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 527/2 orná půda v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 2.16.
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/1 (nově dle GP parc. č. 614/27) ostat. pl.
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 2.17.
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 614/1 (nově
dle GP parc. č. 614/27) ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního
kabelové vedení NN na pozemcích parc. č. 629/1 ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č.
1465/4 ostat. pl., parc. č. 670/5 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování podzemního kabelové vedení NN na pozemcích parc. č. 629/1 ostat.
pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č. 1465/4 ostat. pl., parc. č. 670/5 orná půda, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.18.
38. pronájem garážového stání č. 5 v 1. PP o výměře 21,50 m2, v budově Balbínova č.p.
371, č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
39. pronájem nebytových prostor o výměře 49 m2 v objektu k bydlení Švédská č.o. 1, č.p.
423, na pozemku parc. č. st. 410 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti
PAVLÍK group, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
40. pronájem nebytových prostor o výměře 232 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e. (objekt
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
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41. pronájem nebytových prostor o výměře 58 m2 v 1. NP v budově bez č.p./č.e. (objekt
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ČR – PUNCOVNÍMU ÚŘADU dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
42. pronájem části střechy domu Černá cesta č.o. 31, č.p. 96, na pozemku parc.č. st. 107
zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti T-Mobile Czech
Republic, a.s. na dobu určitou 5 let za účelem umístění telekomunikačního zařízení za
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
43. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/279/2002/Pl uzavřené se
společností ROMZA – Nedvězí, spol. s r.o., ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu
o část pozemku parc. č. 689/19 ostatní plocha o výměře 1 020 m2 (dle GP parc. č. 689/30
ostat. pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a snížení nájemného dle důvodové zprávy bod č.
4.5.
44. pronájem pozemků parc. č. 719/1 orná půda o výměře 4 162 m2, parc. č. 719/2 orná
půda o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 ostat. pl. o výměře 174 m2, vše v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc společnosti K - stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
45. pronájem pozemku parc. č. 648/3 zahrada o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
46. pronájem pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná
půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1 427 m2, parc. č.
1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda o výměře 1 603 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MORAVO trading CZ spol. s r. o.
za účelem výstavby 9 rodinných domů a dětského hřiště dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
47. změnu smluvních podmínek při pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc.
č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2,
parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
48. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc.
č. 160/1 (dle GP parc. č. 160/5) zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc v budoucím
vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch pozemku parc. č. 160/1 zahrada (dle
GP parc. č. 160/1) v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx a ve
prospěch pozemku parc. č. 161/1 orná půda (dle GP parc. č. 161/4) v k. ú. Černovír, obec
Olomouc v budoucím vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
49. pronájem částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6
zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
50. pronájem částí pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast.
pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2 (část B), vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
51. pronájem části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
52. pronájem 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 panu xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 4.14.
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53. uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/9/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
54. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
55. pronájem nebytových prostor o výměře 34 m2 v budově č. p. 989 na pozemku parc. č. st.
1131 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (tř. Kosmonautů 989/8) ve vlastnictví společnosti První
kapitálová společnost, a.s. statutárnímu městu Olomouc a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. AB/2009/568 ze dne 15. 9. 2009 dle důvodové zprávy bod č.
5.3.
56. uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. AB/2009/563 ze dne
1. 7. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
57. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu
přístupu a užívání budovy č. p. 628 objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 393
zastavěná plocha a nádvoří (Náves Svobody 38) a budovy bez čp./če. objekt občanské
vybavenosti na pozemku parc. č. st. 394 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, komunikačních zařízení,
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
komunikačních zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie a připojení na
kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie
pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
58. svěření budovy č. p. 402 (výroba) s pozemkem parc. č. st. 376/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 654 m2, budovy bez čp/če (garáž) s pozemkem parc. č. st. 376/4
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a budovy bez čp/če (jiná st.) s pozemkem parc.
č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, s jejich veškerými součástmi
a příslušenstvím, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, do správy společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
2. souhlasí
1. se skončením nájemní smlouvy a se zrušením závazku dohodou ke dni 28. 2. 2010 dle
důvodové zprávy bod č. 4.12.
2. s umístěním tepelného zdroje v budově č. p. 628 objekt občanské vybavenosti na
pozemku parc. č. st. 393 zastavěná plocha a nádvoří (Náves Svobody 38) a budově bez
čp./če. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 394 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
3. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu č. p.
628 objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 393 zastavěná plocha a nádvoří
(Náves Svobody 38) a budovu bez čp./če. objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č.
st. 394 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 5.4.
3. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 1863/45 orná půda o výměře 14 949 m2 v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
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2. společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. o pronájem pozemku parc. č. 1589/9 orná
půda o výměře 4 714 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.5.
3. pana xxxxxxxxxx o zřízení věcného břemene obsahujícího právo umístění a provozování
studny, vč. vodovodní přípojky a přípojky NN, vše ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx na
pozemku parc. č. 719/1 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouc ve prospěch pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
4. manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx
o pronájem částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6
zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A),
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
5. manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx o pronájem částí
pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1zast. pl. o výměře 153
m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2 (část B), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
6. manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx.,
paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.
st. 41 zast. pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.13.
7. manželů xxxxxxxxxx o pronájem 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 dle
důvodové zprávy bod č. 4.14.
4. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 2, bod 2.9. ve věci schválení pronájmu
pozemku parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
2. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 2, bod 2.11. ve věci schválení
pronájmu pozemku parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
3. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 2.15. ve věci schválení vrácení
přeplatku na nájemném za část pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha o výměře 30 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve výši 80,- Kč/m2/rok za dva roky zpětně od 1. 4. 2009 dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
4. usnesení RMO dne 8. 6. 2009, bod programu 2, bod 1.2. ve věci schválení bezúplatného
zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 160/1 (dle
GP parc. č. 160/4) zahrada o výměře 550 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
5. usnesení RMO ze dne 9. 2. 2010, bod programu 2, bod 4.7. ve věci doporučení ZMO
schválit 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 xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny,
kdy minimální výše kupní ceny činí 1 610,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
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5. trvá
na svém doporučení ZMO ze dne 29. 9. 2009 a dne 3. 11. 2009, tj. doporučuje ZMO
revokovat usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 33 dodatku důvodové
zprávy ve věci schválení odprodeje budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st.
1339 zast. pl. a nádvoří o výměře 326 m2 a budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem
parc. č. st. 1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti MERIT GROUP a. s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- Kč + náklady 4 600,- Kč
bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemků 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 společnosti STAFOS spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 367 360,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
2. odprodej části pozemku parc. č. 689/19 ostatní plocha o výměře 1 020 m2 (dle GP parc. č.
689/30 ostat. pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 81
600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 719/1 orná půda o výměře
4 162 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 ostat. pl. o výměře 174
m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K - stav stavební a.s. při kupní ceně
ve výši 4 533 050,- Kč, tj. 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 648/3 zahrada o výměře
884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx a s paní xxxxxxxxxx při kupní
ceně ve výši 972 400,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1678/232 orná půda
o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná
půda o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č.
1678/229 orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se
společností MORAVO trading CZ spol. s r. o. za účelem výstavby 9 rodinných domů a
dětského hřiště při kupní ceně ve výši 3 392 840,- tj. 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č.
4.8.
6. odprodej části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 130 m2
v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 123 950,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
7. směnu části pozemku parc. č. 659/2 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 161 m2 a
části 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 xxxxxxxxxx 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 důvodové zprávy bod č. 4.11.
8. směnu pozemků 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 xxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxx (ideální 1/4), xxxxxxxxxx
(ideální 3/32), xxxxxxxxxx (ideální 3/16) a xxxxxxxxxx (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
xxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxx (ideální 1/4), xxxxxxxxxx (ideální 3/32), xxxxxxxxxx
(ideální 3/16) a xxxxxxxxxx (ideální 6/16) dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
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9. odprodej pozemků parc. č. 1650/6 zast. pl. o výměře 2 692 m2, parc. č. 1650/10 orná půda
o výměře 69 m2, parc. č. 1650/12 ostat. pl. o výměře 3 791 m2, parc. č. 1653 zahrada
o výměře 1 339 m2, parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917 m2, parc. č. 1961/3 ostat. pl.
o výměře 118 m2 a částí pozemků parc. č. 1652 zahrada (dle GP díl „d“) o výměře 974 m2,
parc. č. 1651/1 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 317 m2, parc. č. 1651/2 orná půda (dle
GP díl „b“) o výměře 227 m2, parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 68 m2
a parc. č. 1961/2 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 238 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti OIN Delta s.r.o. za kupní cenu ve výši 6 200 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.12.
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl.
o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2
zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx
při kupní ceně ve výši 1 134 393,- Kč, tj. 2 301,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 41 zast. pl.
o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada
o výměře 281 m2 (část B), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx při kupní
ceně ve výši 934 110,- Kč, tj. 1 605,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl
o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní ceně
ve výši 490 158,- Kč, tj. 1 566,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky 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
s xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč, tj. 1610,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti paní xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu
5, bod 19 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku
parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 719/1 orná půda o výměře
1 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů
xxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č.
247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část
A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx o odprodej
částí pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře
153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2 (část B) , vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
5. žádosti manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx o odprodej části
pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
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6. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej 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 dle
důvodové zprávy bod č. 4.14.
8. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí změnu smluvních podmínek při pronájmu s následným odprodejem částí
pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře
2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 75 ve věci výše kupní ceny
při odprodeji části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 160 m2 (dle GP parc. č. 76/2
orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši
176 436,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
2. část usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 76 ve věci výše kupní ceny
při odprodeji části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 76/3 orná
půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši
103 296,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
3. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 bod programu 5, bod 10 ve věci schválení odprodeje
části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 130 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 123 950,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.
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Nájemní smlouva Vejdovského

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr uvolnění prostor Vejdovského 2 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh dodatku smlouvy o výpůjčce se zapracováním připomínek z RMO
T: 9. 3. 2010
O: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
předložit varianty náhradních prostor dle důvodové zprávy
T: 18. 5. 2010
O: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 2. 1.
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4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1868/3 ostatní plocha o výměře
cca 300 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví SPORT METAL,
společnost s ručením omezeným za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. st. 612 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví OLTERM státní podnik
„v likvidaci“, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. st. 610 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, dle
bodu 3 předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování plynovodu, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a splaškové
kanalizace na pozemku parc.č. 615/2 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc a v právu
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami,
údržbou, změnami a odstraněním plynovodu, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a
splaškové kanalizace, který je ve vlastnictví Oblastního spolku ČČK, Olomouc. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 4
předložené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2. 2.

5

Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 30. 11. 2009 bod 5, část 21, 22 ve věci
schválení prodeje budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 236 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví
nájemcům budovy č. p. 1202 za kupní cenu celkem 17.290.500,- Kč, z toho za budovu č. p.
1202 částku 16.928.500,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří,
částku 354.000,- Kč a náklady 8.000,- Kč, a schválení prodeje pozemku parc. č. 913/72,
ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, dle
důvodové zprávy bod 1.3.
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
nájemcům za kupní cenu celkem ve výši 10.328.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 1202
částku 9.946.000,- Kč, za pozemek parc. č. st. 2215/1 částku 354.000,- Kč a náklady
28.000,- Kč. Kupující a kupní ceny jsou uvedeny v příloze č. 4 důvodové zprávy, dle
důvodové zprávy bod 1.3.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 117.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod
1.3.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK
Olomouc, za kupní cenu ve výši 12.530.000,- Kč, z toho za budovu 10.355.720,- Kč,
pozemek 2.144.280,- Kč a náklady 30.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle
§ 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, a to po dobu
5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.4.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem sdružení SPORT & RESCUE Olomouc, občanské sdružení, společnosti DOMY
MORAVIA spol. s r. o., pana xxxxxxxxxxx, společnosti Validus a. s., společnosti SLAVIA
INVEST a.s. o odprodej budovy budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z majetku statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.4.
7. schvaluje
ukončení „Dohody uzavřené ve smyslu Smlouvy mezi Správou domovního fondu města
Olomouce a Městem Olomouc ze dne 30. 05. 1995“ uzavřené Správou domovního fondu
města Olomouce a Statutárním městem Olomouc dne 09. 04. 2001 na nebytové prostory
v 1. NP v budově č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, za účelem provozování garáží a skladů pro potřeby
Magistrátu města Olomouce, a to ke dni podpisu kupní smlouvy s Českým červeným křížem,
dle důvodové zprávy bod 1.4.
8. revokuje
část svého usnesení ze dne 30. 09. 2008 bod 4, část 14 ve věci přípravy podkladů pro prodej
budovy č. p. 551 (Sokolská 48) s pozemkem parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, tak, že východní křídlo by bylo
prodáno samostatně a střední a západní křídlo by bylo prodáno jako jeden celek, dle
důvodové zprávy bod 1.5.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část svého usnesení ze dne 13. 08. 2007 bod 6, část 17 ve věci schválení záměru prodat
budovu č. p. 551 (Sokolská 48) s pozemkem parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú.
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Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové
zprávy bod 1.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem společnosti POTYLA s.r.o., pana xxxxxxxxxxx, společnosti CENTRAL PARKING
OLOMOUC, s.r.o., paní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (IMPACT UK), Spolku přátel
olomouckého jazzu, o odprodej budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st.
42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z majetku statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.5.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem paní xxxxxxxxxxx a sdružení Oddělení Walhalla, Sdružení Podané ruce, o.s., o
odprodej nebytových prostorů v budově č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st.
42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z majetku statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.5.
13. schvaluje
úplatné zřízení práva odpovídající věcnému břemeni podle § 25 odst. 5. zákona. č.
458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, právo zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy k budově č. p. 206 na pozemku parc. č. st. 632,
zastavěná plocha a nádvoří, a k pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, vše
k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc s tím, že obsahem tohoto věcného břemene je
zřízení, umístění, provozování, údržba a oprava technologie trafostanice umístěné
v budově č. p. 206 na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc – ve dvou místnostech v přízemí dvorního traktu do ulice
Michalské v rozsahu trafostanice 12 m2 a rozvaděč 10 m2, za finanční náhradu ve výši
135.955,- Kč + příslušná sazba DPH a náklady 5.040,-Kč, tj. celkem 168.186,-Kč, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Právo odpovídající věcnému břemeni je
spojeno s vlastnictvím dotčených nemovitostí, když statutární město Olomouc a každý
další vlastník (spoluvlastník) dotčených nemovitostí je povinen:
- strpět právo společnosti ČEZ Distribuce, a. s., aby v souladu s podmínkami stanovenými
územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovala a provozovala zařízení distribuční
soustavy včetně umístění zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech,
- zdržet se po dobu trvání věcného břemene na dotčených nemovitostech provádění
činností, které by ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení
distribuční soustavy nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a které by znemožňovaly
nebo podstatně znesnadňovaly přístup společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k zařízení
distribuční soustavy,
- strpět přístup k dotčeným nemovitostem za účelem výkonu práva z věcného břemene,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
14. schvaluje
uzavření dohody dle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxx dle návrhu společnosti
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. a odboru majetkoprávního Magistrátu města Olomouce,
který je přílohou č. 1 dodatku důvodové zprávy, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.,
varianta A).
Předložil:
Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 3.
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6

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Kosmonautů 20, Ol, velikosti 1+3, č.b. 9 s xxxxxxxxxxx dle DZ bod 1 a)
b) Synkova 8, Olomouc velikosti 1+3, č.b. 24 se xxxxxxxxxxx dle DZ bod 1 b)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc¨
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)
c) na 1/2 roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
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xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc – 3 měsíce
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c)
2.s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b,c,d)
3. s přechodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a,b,c)
4. bere na vědomí
zprávu o aktualizaci evidovaných žádostí o městský byt
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.

7

Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 6, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené
důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené
důvodové zprávy
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Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

8

Žádosti o změnu v čerpání poskytnuté finanční podpory

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodloužení termínu realizace projektu – „Charita Olomouc“, dle bodu A) předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
změnu realizátora projektu – „Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s. (NURS)“, dle bodu
B) předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
změnu v projektu – „Člověk v tísni, o.p.s.“, dle bodu C) předložené důvodové zprávy
5. ukládá
uzavřít dodatky smluv o poskytnutí podpory z rozpočtu SmOl
T: 9. 3. 2010
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

9

Rozpočtové změny roku 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 7.
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10

Granty v oblasti cestovního ruchu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti cestovního ruchu 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: 9.

11

Granty v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené 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: 23. 3. 2010
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
4. ukládá
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 10.
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12

Podpora poskytovaná z rozpočtu SmOl pro rok 2010 v oblasti
tvorby a ochrany ŽP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši podpory dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy
T: 23. 3. 2010
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. schvaluje
rozpočtové změny dle charakteru žadatele (subjektu)
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11.

13

Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok
2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2009 dle přílohy č.1 důvodové
zprávy
3. schvaluje
použití části finančních prostředků z rezervních fondů k posílení fondů investičních u
příspěvkových organizací - škol uvedených v příloze č.2
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 9. 3. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 12.

14

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova
1 - Dodatek č.1 zřizovací listiny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
převod objektu Lidická 113/57 ze správy odboru školství Magistrátu města Olomouce do
správy SNO, a.s. Olomouc dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s návrhem Dodatku č.1 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc Nemilany, Raisova 1 dle přílohy důvodové zprávy
4. ukládá
předložit Dodatek č.1 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc - Nemilany,
Raisova 1 na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.

15

Vedení účetnictví v příspěvkových organizacích - školách v
účetním roce 2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. vydává
rozhodnutí o vedení účetnictví v příspěvkových organizací - školách v účetním roce 2010 ve
zjednodušeném rozsahu
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 6. 4. 2010
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14.

16

Závěrečná zpráva FS II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text závěrečné zprávy FS II
3. souhlasí
s odesláním závěrečné zprávy FS II řídícímu orgánu FS (MŽP)
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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17

Malá parkoviště - Lužická

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším možným postupem dle bodu C) 1. a 2. důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 16.

18

Plán akcí veřejného osvětlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací akcí veřejného osvětlení dle odstavce A 1. a B 1.,2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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Jeremenkova - přednádražní prostor, IV. etapa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci dodatečných prací dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 18.

20

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté SmOl 2009 projekt U-klub

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

20
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Využití veřejné finanční podpory poskytnuté SmOl 2009 Olomoucké kulturní léto 2009

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Lesy města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit variantní návrh správy lesního majetku SmOl prostřednictvím různých právnických
forem právnické osoby ovládané SmOl
T: 23. 3. 2010
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Olomoucký půlmaraton

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uspořádáním Olomouckého půlmaratonu a s pořadatelskou spoluúčastí města dle
důvodové zprávy
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

24

Zpracování lesního hospodářského plánu 2011 - 2020

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
oddělení veřejných zakázek odboru investic Magistrátu města Olomouce za součinnosti
Správy lesů města Olomouce vybrat zpracovatele LHP
T: 9. 3. 2010
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
předložit cíle města při hospodaření s lesním majetkem
T: 4. 5. 2010
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

IPRM - zařazení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektového námětu Podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK
Olomouc zvýšením adaptability jejich zaměstnanců do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěrů důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

26

Koordinace IPRÚ Olomouc - dodatek smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním Dodatku č. 01 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci při koordinaci realizace
Integrovaného plánu rozvoje území Olomouc ze dne 12. 3. 2009
3. pověřuje
podpisem Dodatku č. 01 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci při koordinaci realizace
Integrovaného plánu rozvoje území Olomouc ze dne 12. 3. 2009 náměstka primátora RNDr.
Ladislava Šnevajse
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4. ukládá
odboru ekonomickému zajistit průběžnou archivaci veškerých dokladů, které souvisí s
realizací projektu Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc a jeho financováním, po dobu 10 let od
proplacení závěrečné platby koordinátorovi (příjemci), nejméně však do 31. 12. 2021, dle
bodu 2 důvodové zprávy
T: 9. 3. 2010
O: vedoucí ekonomického odboru
5. ukládá
odboru správy zajistit průběžnou archivaci veškerých dokladů, které souvisí s realizací
projektu Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc a jeho financováním, po dobu 10 let od
proplacení závěrečné platby koordinátorovi (příjemci), nejméně však do 31. 12. 2021, dle
bodu 2 důvodové zprávy
T: 9. 3. 2010
O: vedoucí odboru správy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

IPRM - Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích stání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích stání" do
vyhlášené výzvy č. 1 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace
sídliště
3. schvaluje
složení přípravného a realizačního týmu dle upraveného bodu 2.3 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

28

Dodatek smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postupovat dle varianty B důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek smlouvy s dopravcem dle varianty B
T: 6. 4. 2010
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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29

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Fibichova dle důvodové zprávy bod 1.
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání na Žerotínově náměstí dle důvodové zprávy bod 2.
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Křižkovského dle důvodové zprávy bod 3.
5. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle důvodové zprávy bod 4.
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

30

Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 29.

31

Droždín - centrum

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
řešení umístění objektu občanské vybavenosti dle územní studie - var. B
3. ukládá
předložit návrh funkčního využití objektu
T: 18. 5. 2010
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 30.
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32

Problematika betonových nádob

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy postupovat dle varianty B důvodové zprávy
T: 29. 6. 2010
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 31.

33

Tramvajová trať Šantovka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
pokračovat v přípravě smlouvy o spolupráci při výstavbě infrastruktury včetně přípravy
variant financování akce
T: 23. 3. 2010
O: Novotný Martin, primátor města
Martinák Jiří, náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

34

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33.
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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 přísedícího 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), přísedícího Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2010 - 2014 dle důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 34.

36

Pojmenování ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pojmenováním ulice dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
navržený název ulice
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.

37

Odborné komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy
3. jmenuje
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy
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4. ukládá
informovat předsedu a tajemníka příslušné odborné komise RMO
T: 9. 3. 2010
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 37.

38

Žádost - Sociální služby pro seniory Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 39.

39

Žádost - Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 40.

40

Žádost - TSMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 41.
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Žádost - MUDr. Foltýn

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 2 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 42.

42

Žádost - Policie Severomoravského kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 43.

43

Žádost - sdružení Jitro

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky 75 000 Kč do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí částky 75 000 Kč z rezervy k dispozici
Předložil:
Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 44.

44

Veřejná zakázka č. 9063

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s názvem "Centrální informační systém" archivní číslo
9063 s uchazečem dle důvodové zprávy
T: ihned
O: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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