USNESENÍ
z 65. sch ze Rady m sta Olomouce, konané dne 3. 2. 2009
Poznámka:
- zve ejn na je upravená verze Usnesení z d vodu dodržení p im enosti rozsahu
zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj v platném zn ní;
- do úplné verze Usnesení mohou ob ané m sta Olomouce v p ípad pot eby
nahlédnout na organiza ním odd lení (1. patro radnice, dve e . 12)
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
- informace o pln ní usnesení RMO k termínu pln ní 3. 2. 2009 dle ásti A) d vodové zprávy
- informace o pln ní usnesení ZMO dle ásti B) d vodové zprávy
2. prodlužuje
termíny pln ní usnesení RMO dle ásti A) d vodové zprávy
3. doporu uje zastupitelstvu m sta
- vzít na v domí informace o pln ní usnesení ZMO dle ásti B) d vodové zprávy
- prodloužit termíny pln ní usnesení ZMO dle ásti B) d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 1.
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Rozpo tové zm ny roku 2009

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
d vodovou zprávu, týkající se rozpo tových zm n roku 2009 - ást A a ást B
2. schvaluje
rozpo tové zm ny roku 2009 dle d vodové zprávy - ást A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo m sta Olomouce se schválenými rozpo tovými zm nami roku
2009 dle d vodové zprávy - ást A
b) p edložit Zastupitelstvu m sta Olomouce ke schválení rozpo tové zm ny roku 2009 dle
d vodové zprávy - ást B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Ji í, nám stek primátora
4. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
rozpo tové zm ny roku 2009 dle d vodové zprávy - ást B
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 2.
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Návrh zadání díl í zm ny . XX/31 ÚPnSÚ Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
d vodovou zprávu v p edloženém zn ní
2. ukládá
p edložit Návrh zadání díl í zm ny . 31 souboru zm n . XX ÚPnSÚ Olomouc dle p ílohy
d vodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor m sta
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
upravený Návrh zadání díl í zm ny . 31 souboru zm n . XX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu
dle p ílohy d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 4.
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Návrh zadání nového územního plánu Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. ukládá
p edložit Návrh zadání územního plánu Olomouc dle upravené p ílohy d vodové zprávy
na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor m sta
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
upravený Návrh zadání územního plánu Olomouc
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 5.
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Zapojení m sta do mezinárodního projektu RainDROP

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. ukládá
p edložit d vodovou zprávu k projednání v Zastupitelstvu m sta Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor m sta

2

3. doporu uje zastupitelstvu m sta
souhlasit se zapojením Statutárního m sta Olomouce do mezinárodního projektu RainDROP
2050
4. doporu uje zastupitelstvu m sta
schválit Prohlášení o spolufinancování projektu RainDROP 2050 ve výši podílu m sta
1.800.000,- K
5. doporu uje zastupitelstvu m sta
uložit Martinu Novotnému, primátorovi m sta, podepsat p íslušné prohlášení
o spolufinancování na projektu RainDROP 2050
6. schvaluje
složení projektového týmu dle d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 6.
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Informace o innosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2008

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
P edložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 7.
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Kontrola hospoda ení u ZŠ Olomouc,

Rada m sta Olomouce po projednání:

ajkovského 11

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
provedení kontroly mimo plán kontrol OIAaK
3. souhlasí
se mzdovým opat ením dle d vodové zprávy
4.
prov
T:
O:

ukládá
it možnosti slou ení ZŠ ajkovského s jiným právním subjektem
5. 5. 2009
vedoucí odboru školství

P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 8.
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Obnova Rudolfovy aleje - zadání projektu

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. ukládá
po ídit projektovou dokumentaci obnovy Rudolfovy aleje dle varianty doporu eného
biologického posouzení, v etn up esn ní náklad
T: 5. 5. 2009
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prost edí
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 9.
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Dodatek . 27 ke smlouv s TSMO, a.s.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
uzav ení dodatku . 27 ke Smlouv k zabezpe ení ve ejn prosp šných služeb ve m st
Olomouci se spole ností Technické služby m sta Olomouce, a.s. dle d vodové zprávy
3. ukládá
primátorovi podepsat dodatek .27 dle d vodové zprávy
T: 10. 3. 2009
O: vedoucí odboru životního prost edí
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 10.
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MŠ Nemilany - zajišt ní financování rekonstrukce

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. schvaluje
provedení zadávacího ízení na práce dle d vodové zprávy
3. ukládá
odboru investic realizovat zadávací ízení dle d vodové zprávy
T: 24. 3. 2009
O: vedoucí odboru investic
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4. souhlasí
s uhrazením prací dle d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 11.
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ídící struktura tématického IPRM

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. schvaluje
zm nu ve složení ídícího výboru tématického Integrovaného plánu rozvoje m sta dle bodu
2.1 d vodové zprávy
3. schvaluje
složení pracovní skupiny tématického Integrovaného plánu rozvoje m sta dle bodu 2.2
d vodové zprávy
4. schvaluje
složení projektového týmu tématického Integrovaného plánu rozvoje m sta dle bodu 2.4
d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 13.
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IPRÚ Olomouc

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s upraveným zn ním Smlouvy o partnerství a spolupráci p i koordinaci realizace
integrovaného plánu rozvoje území Olomouc
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 14.
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Podpory - zdravotnické služby

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu
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2. schvaluje
poskytnutí podpor dle d vodové zprávy v etn rozpo tových zm n vyplývajících z d vodové
zprávy
3. ukládá
na jednání ZMO dne 23.2.2009 p edložit ke schválení návrhy na poskytnutí ve ejných
finan ních podpor nad 50 tis. K
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
uzav ít smlouvy o poskytnutí podpor dle d vodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor z rozpo tu statutárním m stem Olomouc
T: 24. 3. 2009
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
5. ukládá
p edložit návrh úpravy Pravidel pro poskytování podpor z rozpo tu SmOl v oblasti
zdravotnických služeb
T: 2. 6. 2009
O: Novotný Martin, primátor m sta
Martinák Ji í, nám stek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 15.
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Návrh na poskytnutí podpor v sociální oblasti

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpo tu SmOl dle d vodové zprávy v etn
vyplývajících z d vodové zprávy

rozpo tových zm n

3. ukládá
na jednání ZMO dne 23. 2. 2009 p edložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor
z rozpo tu SmOl nad 50 tis. K
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
uzav ít smlouvy o poskytnutí podpor dle d vodové zprávy v souladu s Pravidly pro
poskytování podpor statutárním m stem Olomouc
T: 24. 3. 2009
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 16.
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Dolní nám stí

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s ešením osv tlení Dolního nám stí a návrhem ešení statické dopravy dle d vodové
zprávy
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 19.

16

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu.

2. nedoporu uje
za uvedených podmínek uzav ení kupní smlouvy na pozemek parc. . 480/11 ostatní plocha
o vým e 208 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území zapsáno
na LV
. za uvedených podmínek uzav ení kupní smlouvy na pozemek parc. . 480/11
ostatní plocha o vým e 208 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc ve vlastnictví spole nosti
Praha West Investment k. s. a ukládá odboru investic p epracovat projektovou dokumentaci
tak, aby nedošlo k dot ení uvedeného pozemku, dle bodu íslo 1 p edložené d vodové
zprávy
3. schvaluje
uzav ení smlouvy o právu provést stavbu „Protipovod ová opat ení m sta Olomouce - II.B
etapa“, jejíž sou ástí je rovn ž vybudování cyklostezky na pozemcích parc. . 668/8 ostatní
plocha, parc. . 668/9 ostatní plocha a parc. . 668/14 ostatní plocha, všechny v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví spole nosti Dalkia eská republika, a.s., v níž se
sou asn statutární m sto Olomouc p i realizaci stavby cyklostezky a p i jejím provozování
zavazuje:
a) užívat dot ené pozemky pouze ke stanovenému ú elu (tj. umíst ní a realizace stavby
cyklostezky, vstup na tyto pozemky pro pot eby realizace stavby cyklostezky)
b) konzultovat s Dalkií eská republika, a. s. (dále také Dalkia) projektovou dokumentaci
výstavby cyklostezky a akceptovat p ipomínky Dalkie k této projektové dokumentaci,
c) respektovat ochranná pásma inženýrských sítí Dalkie a t etích osob, které jsou uloženy
ve výše uvedených pozemcích
d) vybudovat cyklostezku o ší ce min. 3 m a o nosnosti umož ující pr jezd nákladního
vozidla Dalkie s celkovou hmotností 10 tun tak, aby byl umožn n pr jezd takového vozidla
k technologickým za ízením Dalkie
e) umožnit Dalkii opravu jejich inženýrských sítí uložených ve výše uvedených pozemcích
v etn odstran ní poruch a havárií a v p ípad pot eby uložení nových inženýrských sítí,
f) informovat o p erušení provozu na cyklostezce v p ípad , že si výše uvedené práce
vyžádají výkopové nebo jiné stavební práce,
g) upozornit Dalkii na všechna zjišt ná nebezpe í a závady, které by mohly vést ke vzniku
škod Dalkii,
h) v p ípad , že by došlo k rozvoji areálu Dalkia, jejího Závodu Teplárna Olomouc, který by
zasáhl trasu cyklostezky, v ástech uložených na výše uvedených pozemcích, dohodly se
smluvní strany, že ešení situace bude p edm tem dalšího jednání
i) p edat Dalkii geometrické zam ení stavby, dle bodu íslo 2 p edložené d vodové zprávy.
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4. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení sm nné smlouvy na pozemky parcela . 509/17 orná p da o vým e 869 m2,
parcela . 893/6 orná p da o vým e 2347 m2, parcela . 593/1 orná p da o vým e
1092 m2 a ást parcely . 1193/1 orná p da o velikosti 700 m2, všechny v katastrálním
území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx
(1/2) a paní xxxxxxxxxxx (1/2) (celkový sou et vým ry všech sm ovaných pozemk iní
5008 m2) za ásti pozemk parcela . 1193/22 orná p da a parcela . 1193/26 orná p da o
celkové spole né vým e 5008 m2, oba v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a
ve vlastnictví statutárního m sta Olomouc. Sm na bude realizována bez cenového doplatku,
dle bodu íslo 3 p edložené d vodové zprávy.
5. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení sm nné smlouvy na pozemek parcela . 670/35 orná p da o velikosti 117 m2
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxx (1/2) a paní xxxxxxxxx (1/2) xxxxxxxxxx za ást pozemku parcela . 1193/22
orná p da a ást pozemku parcela . 1193/26 orná p da v katastrálním území Chválkovice,
obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního m sta Olomouc, o souhrnné velikosti obou
sm ovaných díl 117 m2. Sm na bude realizována bez cenového doplatku, dle bodu íslo
4 p edložené d vodové zprávy.
6. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení sm nné smlouvy na nov vznikající pozemky parc. . 509/12 orná p da o vým e
18 m2, parc. . 2007/46 orná p da o vým e 1 m2, parc. . 509/43 orná p da o vým e
149 m2, parc. . 2007/44 orná p da o vým e 278 m2, parc. . 1100/63 ostatní plocha
o vým e 5 m2, parc. . 1125/124 orná p da o vým e 72 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc, ve vlastnictví eské republiky, správ Pozemkového fondu eské republiky
za nov vznikající pozemek parc. . 147/41 orná p da o vým e 522 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního m sta Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu dle
znaleckého posudku aktuálního ke dni podpisu sm nné smlouvy, dle bodu íslo 5
p edložené d vodové zprávy.
7. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení sm nné smlouvy na pozemky parcela . 993/1 lesní pozemek o vým e 2702 m2,
parc. . 993/2 lesní pozemek o vým e 10 m2, a parc. . 995/4 lesní pozemek o vým e
3498 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví eské republiky, s právem
hospoda it s majetkem státu pro Lesy eské republiky, s.p. za ásti pozemk parcela .
611/1 lesní pozemek, parc. . 624 ostatní plocha, oba v k. ú. Un ovice, obec Litovel a ást
pozemku parc. . 1221 v k. ú. Hynkov, obec P íkazy, vše ve vlastnictví statutárního m sta
Olomouc, p i emž velikost odd lovaných ástí t chto pozemk pro sm nu bude ur ena tak,
aby hodnota vzájemn sm ovaných pozemk dle ceny stanovené znaleckým posudkem
byla stejná. Jedná se o sm nu realizovanou bez cenového doplatku, dle bodu íslo 6
p edložené d vodové zprávy.
8. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení budoucí kupní smlouvy na ást pozemku parcela . 480/26 ostatní plocha
o velikosti cca 118 m2 v katastrálním území Ne edín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví
Bytového družstva Generála Píky Olomouc za kupní cenu ve výši 1.160,- K /m2, dle bodu
íslo 7 p edložené d vodové zprávy.
9. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy na ást pozemku parcela . 1234/2 orná p da o velikosti 81 m2
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, a ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx, a to
za cenu 450,- K /m2, dle bodu íslo 8 p edložené d vodové zprávy.
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10. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy na ást pozemku parcela . 1075/1 orná p da o velikosti 363 m2
v katastrálním území Samotíšky, obec Samotišky a v podílovém spoluvlastnictví paní
xxxxxxxxxxx (1/2) a paní xxxxxxxxxxxxx (1/2) a to za cenu 500,- K /m2, dle bodu íslo 9
p edložené d vodové zprávy.
11. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy na ást pozemku parcela . 1234/3 orná p da o velikosti 15 m2 a na
ást pozemku parcela . 1199/20 orná p da o velikosti 437 m2, oba v katastrálním území
Chválkovice, obec Olomouc, a ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx, a to za cenu 400,- K /m2, dle
bodu íslo 10 p edložené d vodové zprávy.
12. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy na ást pozemku parcela . 1234/4 orná p da o velikosti 32 m2
a v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví pana
xxxxxxxxxxxx (1/2) a pana xxxxxxxxxxx, a to za cenu 400,- K /m2, dle bodu íslo 11
p edložené d vodové zprávy.
13. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy na ást pozemku parcela . 1199/1 orná p da o velikosti 829 m2
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví spole nosti AGRA
Chválkovice, spol. s. r. o., a to za cenu 450,- K /m2, dle bodu íslo 12 p edložené d vodové
zprávy.
14. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy se spole ností AGRA Chválkovice, spol. s. r. o. na pozemek parcela
. 584/1 orná p da o velikosti 4864 m2 v katastrálním území Droždín, obec Olomouc,
ve vlastnictví statutárního m sta Olomouc, a to za cenu dle znaleckého posudku platného
ke dni uzav ení kupní smlouvy, dle bodu íslo 13 p edložené d vodové zprávy.
15. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení kupní smlouvy na pozemek parc. . 24/10 ostatní plocha o vým e 245 m2 v k. ú.
Pavlovi ky, obec Olomouc, jak je pro toto katastrální území zapsáno na LV . 167
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 990,- K /m2, dle bodu íslo 14
p edložené d vodové zprávy.
16. schvaluje
uzav ení smlouvy o právu provést stavbu „Slavonínská - chodník“ na pozemku parc. . 619/2
ostatní plocha o vým e 1637 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, který je vlastnictví eské
republiky, p íslušnost hospoda it s majetkem státu Ú ad pro zastupování státu ve v cech
majetkových, a to za t chto podmínek obsažených ve smlouv :
statutární m sto Olomouc se zavazuje, že:
a) po skon ení stavebních inností, souvisejících s realizací uvedené stavby uvede pozemek
nedot ený stavbou do p vodního stavu,
b) vlastníkovi do 30 dn od dokon ení stavby oznámí zahájení užívání stavby, se kterým byl
seznámen stavební ú ad
V p ípad porušení t chto povinností je stavebník povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu
ve výši 100,00 K denn za každé jednotlivé porušení povinnosti až do spln ní své
povinnosti. Smluvní pokuta se sjednává bez ohledu na zavin ní a není jí dot eno právo
na náhradu škody, dle bodu íslo 15 p edložené d vodové zprávy.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 20.

9

17

Ve ejná zakázka . 9003 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
zahájení zadávacího ízení s názvem "ZŠ Rož avská - rekonstrukce ŠJ" archivní íslo 9003
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
a posouzení kvalifikace ve složení dle d vodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. hodnotící komisi v etn náhradník
ve složení dle d vodové zprávy.
3. pov uje
nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
ve ejnou zakázkou.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 21.
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Hálkova 20 - stavební úpravy

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. souhlasí
s objednáním výtahu na akci Hálkova 20 dle d vodové zprávy.
2. souhlasí
se zadáním výb rového ízení dle p ílohy
upravené d vodové zprávy.

. 1 v etn

obeslání nabídky p ti firmám dle

3. ukládá
JUDr. Martinu Majorovi podepsat objednávku na dodávku a montáž výtahu dle bodu A)
d vodové zprávy.
T: 24. 2. 2009
O: vedoucí odboru investic
4. pov uje
nám stka JUDr. Martina Majora k podpisu veškerých doklad
zakázky dle bodu B) d vodové zprávy.

souvisejících se zadáním

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 21. 1.
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P ísp vky - kultura

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
rozd lení p ísp vk
rozpo tových zm n

v oblasti kultura dle upravené p ílohy d vodové zprávy v etn
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3. ukládá
uzav ít smlouvy na poskytnutí p ísp vk dle upravené p ílohy d vodové zprávy v souladu
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpo tu m sta Olomouce
T: 16. 6. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., nám stek primátora
4. ukládá
p edložit p ísp vky nad 50 000,- K dle upravené d vodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
P edložil:
Holpuch Jan, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 22.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. zám r pronajmout a následn odprodat pozemky parc. . 288 zahrada o vým e
1 304 m2, parc. . 289/1 zahrada o vým e 1 435 m2, parc. . 289/2 ost. pl. o vým e 38 m2,
parc. . 289/3 ost. pl. o vým e 36 m2, parc. . 289/4 ost. pl. o vým e 5 m2, parc. . 434 ost.
pl. o vým e 264 m2, parc. . 464 ost. pl. o vým e 313 m2, parc. . 465 ost. pl. o vým e
253 m2, parc. . 466 ost. pl. o vým e 58 m2 a ást pozemku parc. . 467 ost. pl. o vým e
158 m2, vše v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc za ú elem výstavby bytových dom
spole nosti NOVÁ SLADOVNA, a.s. dle d vodové zprávy bod . 1.1.
2. nájemné u pronájmu pozemku parc. . 1677/5 orná p da o vým e 898 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc spole nosti NOVOTISK s.r.o.ve výši 15,- K /m2/rok dle
d vodové zprávy bod . 2.1.
3. zm nu smluvních podmínek u výp j ky nebytových prostor v objektu Kosmonaut 10, .p.
189 na pozemku parc. . st. 1030 zast. pl. a objektu Vejdovského 2, .p. 189 na pozemku
parc. . st. 2150/4 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod .
3.1.
4. pronájem ásti pozemku parc. . 306/19 orná p da o vým e 1 460 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 4.3.
5. uzav ení darovací smlouvy mezi statutárním m stem Olomouc jako obdarovaným
a spole ností Horimex cars s.r.o.
jako dárcem na stavbu „Olomouc, Parkovišt
u Startgaráží“ dle d vodové zprávy bod . 4.8.
6. uzav ení dodatku . 2 ke smlouv o uzav ení budoucí darovací smlouvy . MAJ-INB/8/2007/Hoa mezi statutárním m stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Kaskády
Hej ín s.r.o. jako budoucím dárcem dle d vodové zprávy bod . 5.1.
7. uzav ení plánovací smlouvy na inženýrské sít stavby „Prodloužení vodovodního adu –
v rámci stavby RD xxxxxxxxxxxxx ve Slavonín “ mezi statutárním m stem Olomouc a
xxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod . 5.2.
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8. uzav ení smlouvy o uzav ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít stavby
„Prodloužení vodovodního adu – v rámci stavby RD xxxxxxxxxxxxx ve Slavonín “, mezi
statutárním m stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxx jako budoucím
dárcem dle d vodové zprávy bod . 5.3.
9. pronájem pozemku parc. . 265/10 orná p da o vým e 3 518 m2 v k. ú. Ne edín, obec
Olomouc spole nosti K – stav stavební a.s. dle d vodové zprávy bod . 4.9.
2. nevyhovuje žádosti
spole nosti Realitní kancelá STING, s. r. o., spole nosti INTOP OLOMOUC CZ s. r. o.,
spole nosti HOPR GROUP, a.s., spole nosti ESMEDIA Property s.r.o., spole nosti EZE a.s.
a spole nosti REFAS Olomouc spol. s r.o. o pronájem ásti pozemku parc. . 288 zahrada
o vým e 635 m2, pozemk parc. . 289/1 zahrada o vým e 1 435 m2, parc. . 289/2 ost.
pl. o vým e 38 m2, parc. . 289/3 ost. pl. o vým e 36 m2, parc. . 289/4 ost. pl. o vým e
5 m2, parc. . 434 ost. pl. o vým e 264 m2, ásti pozemku parc. . 464 ost. pl. o vým e
260 m2, pozemk parc. . 465 ost. pl. o vým e 253 m2, parc. . 466 ost. pl. o vým e 58 m2
a ásti pozemku parc. . 467 ost. pl. o vým e 158 m2, vše v k. ú. Olomouc-m sto, obec
Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.1.
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
1. odprodej pozemku parc. . 1984 zast. pl. o vým e 27 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 400,- K dle d vodové zprávy
bod . 4.1.
2. odprodej ásti pozemku parc. . 806 ost. pl. o vým e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K dle d vodové zprávy bod
. 4.2.
3. odprodej ásti pozemku parc. . 806 ost. pl. o vým e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc panu Martinu Šinglovi ovi za kupní cenu ve výši 2 995,- K dle d vodové
zprávy bod . 4.2.
4. uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na ást pozemku parc. . 306/19 orná p da
o vým e 1 460 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx p i
kupní cen ve výši 2 192 000,- K dle d vodové zprávy bod . 4.3.
5. odprodej pozemku parc. . st. 181 zast. pl. o vým e 197 m2 a ásti pozemku parc. . 89/1
orná p da o vým e 481 m2 v k. ú. Nedv zí u Olomouce, obec Olomouc manžel m
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 169 500,- K dle d vodové zprávy bod . 4.4.
6. odprodej pozemku parc. . 1058 ostatní plocha o vým e 30 m3 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 26 500,- K , tj. 830,- K /m2 + náklady ve výši 1 600 ,- K dle d vodové zprávy bod .
4.5.
7. odprodej budovy bez ísla popisného nebo eviden ního s pozemkem parc. . st. 704/1
zast. pl. o vým e 98 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 102 670,- K dle d vodové zprávy bod . 4.6.
8. uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na pozemek parc. . 265/10 orná p da
o vým e 3 518 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc se spole ností K – stav stavební a.s.
p i kupní cen ve výši 5 632 856,- K dle d vodové zprávy bod . 4.9.
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4. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
1. žádostem spole nosti Realitní kancelá STING, s. r. o., spole nosti INTOP OLOMOUC CZ
s. r. o., spole nosti HOPR GROUP, a.s., spole nosti ESMEDIA Property s.r.o., spole nosti
EZE a.s. a spole nosti REFAS Olomouc spol. s r.o. o odprodej ásti pozemku parc. . 288
zahrada o vým e 635 m2, pozemk parc. . 289/1 zahrada o vým e 1 435 m2, parc. .
289/2 ost. pl. o vým e 38 m2, parc. . 289/3 ost. pl. o vým e 36 m2, parc. . 289/4 ost. pl.
o vým e 5 m2, parc. . 434 ost. pl. o vým e 264 m2, ásti pozemku parc. . 464 ost. pl.
o vým e 260 m2, pozemk parc. . 465 ost. pl. o vým e 253 m2, parc. . 466 ost. pl.
o vým e 58 m2 a ásti pozemku parc. . 467 ost. pl. o vým e 158 m2, vše v k. ú. Olomoucm sto, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 1.1.
2. žádosti spole nosti SMART Corporation, a.s. o odprodej ásti pozemku parc. . 79/29
ostat. pl. o vým e 1 800 m2 v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc dle d vodové zprávy
bod . 4.7.
5. ukládá
odboru investic a odboru životního prost edí zajistit zástupce odboru investic v technických
záležitostech a odboru životního prost edí v ekologických záležitostech týkající
se problematiky podzemních nádrží, zejména p i pracích v terénu, dle dodatku d vodové
zprávy bod . 2.1.
T: 24. 2. 2009
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prost edí
6. schvaluje
1. pronájem ásti pozemku parc. . 784/1 zahrada o vým e 620 m2 ( ást B) v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dle dodatku
d vodové zprávy bod . 4.1.
2. pronájem ásti pozemku parc. . 723/1 orná p da o vým e 255 m2 ( ást A) v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.2.
3. zám r pronajmout a následn odprodat pozemek parc. . 620/1 zahrada o vým e 613 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za ú elem výstavby rodinného domu dle dodatku d vodové
zprávy bod . 4.3.
4. pronájem ástí pozemk parc. . st. 217 zast. pl. o vým e 375 m2 a parc. . st. 248 zast.
pl. o vým e 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle dodatku
d vodové zprávy bod . 4.4.
5. pronájem ásti pozemku parc. . 545/2 zahrada o vým e 370 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.5.
7. nevyhovuje žádosti
1. xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem ásti pozemku parc. . 784/1 zahrada o vým e 620 m2
( ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.1.
2. paní xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem ásti pozemku parc. . 723/1 orná p da o vým e
255 m2 ( ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.2.
3. paní xxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. . 620/1 zahrada o vým e 613 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.3.
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4. manžel xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx o pronájem ástí pozemk parc. . st. 217 zast.
pl. o vým e 375 m2 a parc. . st. 248 zast. pl. o vým e 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.4.
5. paní xxxxxxxxxxx o pronájem ásti pozemku parc. . 545/2 zahrada o vým e
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.5.

370 m2

8. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
1. uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na ást pozemku parc. . 784/1 zahrada
o vým e 620 m2 ( ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx
p i kupní cen ve výši 1 515,- K /m2, tj. celkem 939 300,- K dle dodatku d vodové zprávy
bod . 4.1.
2. uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv
ásti pozemku parc. . 723/1 orná p da
o vým e 255 m2 ( ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx p i kupní
cen ve výši 800,- K /m2, tj. celkem 204 000,- K dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.2.
3. uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na ásti pozemk parc. . st. 217 zast. pl.
o vým e 375 m2 a parc. . st. 248 zast. pl. o vým e 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc s xxxxxxxxxxxxxx p i kupní cen ve výši 2 650,- K /m2, tj. celkem 2 059 050,-K
dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.4.
4. uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na ást pozemku parc. . 545/2 zahrada
o vým e 370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx p i kupní cen
ve výši 910,- K /m2, tj. celkem 336 700,- K dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.5.
5. odprodej pozemku parc. . 165/12 ostat. pl. o vým e 113 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 42 380,- K
dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.6.
6. odprodej pozemku parc. . st. 1207/7 zast. pl. o vým e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 790,- K dle dodatku
d vodové zprávy bod . 4.7.
7. odprodej ásti pozemku parc. . 1979 (dle GP parc. . 1979/4) ost. pl. o vým e 41 m2
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 39 544,- K dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.8.
8. odprodej ásti pozemku parc. . 246/1 ostat. pl. o vým e 206 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc spole nosti ROSPOL s.r.o. za kupní cenu ve výši 193 801,- K dle dodatku
d vodové zprávy bod . 4.9.
9. odprodej pozemk parc. . 631/256 o vým e 13 m2 a parc. . 631/257 o vým e 3 m2
vše ostat. pl., vše v k. ú. ernovír, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4 360,- K dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.10.
9. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
1. žádosti xxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 784/1 zahrada o vým e 620 m2
( ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.1.
2. žádosti paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 723/1
orná p da o vým e 255 m2 ( ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku d vodové
zprávy bod . 4.2.
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3. žádosti paní xxxxxxxxxxxx, manžel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel
xxxxxxxxxxxxxxxx, manžel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. .
620/1 zahrada o vým e 613 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku d vodové
zprávy bod . 4.3.
4. žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxx o odprodej ástí pozemk parc. . st. 217 zast. pl. o
vým e 375 m2 a parc. . st. 248 zast. pl. o vým e 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.4.
5. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 545/2 zahrada
o vým e 370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku d vodové zprávy bod . 4.5.
10. revokuje
1. ást usnesení RMO ze dne 13. 1. 2009, bod programu 2, bod 4.2. ve v ci nevyhov ní
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. . 265/10 orná p da o vým e
3 518 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 4.9.
2. ást usnesení RMO ze dne 13. 1. 2009, bod programu 2, bod 4.2. ve v ci doporu ení
ZMO nevyhov t žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. . 265/10 orná p da
o vým e 3 518 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod . 4.9.
P edložil:
Kaštilová Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 23.
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Majetkoprávní záležitosti - Tuning Meeting II.

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. souhlasí
s po ádáním p edm tné akce dle d vodové zprávy v etn návrhu Smlouvy o spolupráci
3. ukládá
podepsat Smlouvu o spolupráci
T: 24. 2. 2009
O: Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
P edložil:

Kaštilová Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 24.
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Dostavba t . Kosmonaut a ul. Nezvalova

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
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P edložil:

Novotný Martin, primátor m sta
Kaštilová Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 25.
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Petice ob an - boží muka

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. ukládá
odpov d t petent m dle d vodové zprávy
T: 24. 2. 2009
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
3. ukládá
postupovat dle záv ru d vodové zprávy
T: 21. 4. 2009
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 27.
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Radíkov - petice ob an

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. vyhovuje
petici ob an dle bodu C) d vodové zprávy
3.
nám
T:
O:

ukládá
stku JUDr. Martinu Majorovi odpov d t ob an m ve smyslu bodu C) d vodové zprávy
24. 2. 2009
Major Martin, JUDr., nám stek primátora

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 28.
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Organiza ní záležitosti - z ízení spole ensky ú elných
pracovních míst vyhrazených pro uchaze e o zam stnání
v Magistrátu m sta Olomouce

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
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2. schvaluje
z ízení spole ensky ú elných pracovních míst vyhrazených pro uchaze e o zam stnání
v odborech MmOl dle upravené d vodové zprávy s ú inností od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30.
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Organiza ní záležitosti - p ísp vkové organizace

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s úpravou plat
od 1. 3. 2009

editel p ísp vkových organizací dle tabulek v p ílohách . 1 a 2 s platností

3. ukládá
v cn p íslušným nám stk m provést zm ny plat dle d vodové zprávy a schválených
p íloh
T: 24. 2. 2009
O: Holpuch Jan, RNDr., nám stek primátora
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
P edložil:

Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Holpuch Jan, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 30. 1.

27

Organiza ní záležitosti - matrika

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu

2. doporu uje
nepovolit konání svatby mimo stanovený den dle d vodové zprávy
3. ukládá
ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2
T: 24. 2. 2009
O: vedoucí odboru správy
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 30. 2.
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Dodatek . 1 ke smlouv s Výstavišt m Flora Olomouc, a. s.

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu v etn p íloh
2. schvaluje
Dodatek . 1 - 2009 ke smlouv
Olomouc, a. s.

mezi statutárním m stem Olomouc a Výstavišt m Flora

3. ukládá
primátorovi m sta Olomouce podepsat Dodatek . 1 - 2009 ke smlouv na rok 2009 mezi
statutárním m stem Olomouc a Výstavišt m Flora Olomouc, a. s.
T: 24. 3. 2009
O: Novotný Martin, primátor m sta
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 31.

29

Schéma internetových stránek

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu

2. schvaluje
postup p ípravy nové internetové prezentace m sta dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Holpuch Jan, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 32.
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inoherní zkušebna MDO

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu

2. souhlasí
se zám rem realizace dle d vodové zprávy
3. ukládá
ihned zahájit projektovou p ípravu p edloženého zám ru v intencích d vodové zprávy
T: 24. 2. 2009
O: Major Martin, JUDr., nám stek primátora
P edložil:
Holpuch Jan, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 33.
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Zahrani ní služební cesta

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu

2. souhlasí
s ú astí na služební zahrani ní cest dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 34.
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Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání ZMO

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu

2. stanovila
- termín konání 14. zasedání ZMO: na pond lí 23. 2. 2009 od 9.00 hodin
- místo konání 14. zasedání ZMO: Magistrát m sta Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
návrh programu 14. zasedání ZMO dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 35.

Martin Novotný
primátor m sta Olomouce

Mgr. Svatopluk Š udlík
1. nám stek primátora
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