USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20.2.2007

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 20. 2. 2007 dle předložené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle upravené předložené upravené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- bod 36, část 6 usnesení ze dne 23.4.2002, týkající se Programu regenerace sídliště Úzké
díly
- bod 36, část 8 usnesení ze dne 23.4.2002, týkající se Programu regenerace sídliště Úzké
díly
- bod 28, část 2 usnesení ze dne 11.9.2006, týkající se auditu inv. akce Rekonstrukce a
dobudování stokové sítě FS
- bod 29, část 4 usnesení ze dne 6.2.2007, týkající se schválení podmínek dotace - Kasárna
Neředín
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
změnu subjektu na straně oprávněného u úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího
právo uložení kanalizace na pozemcích parc. č. 1102/7 ost. pl., parc. č. 1170/20 orná půda
o výměře 5 759 m2 a parc. č. 1127 ost. pl. o výměře 2 938 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc ze společnosti Aral ČR, a.s. na společnost OMV Česká republika, s. r. o. dle
důvodové zprávy bod 2.1
2. schvaluje
1. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 194 m2 v 1. PP, o výměře 998 m2
v 1. NP, o výměře 1215 m2 v 2. NP, o výměře 1063 m2 v 3. NP v objektu bez č. p. na
pozemku parc. č. st. 110/2 zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a jiné stavby
s pozemkem parc. č. st. 104 zast. pl. a nádvoří o výměře 964 m2 a pozemků parc. č. 980/8
ost. pl. o výměře 2 921 m2 a část parc. č. 980/9 zahrada o výměře 1 511 m2, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc Základní škole prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 dle
důvodové zprávy bod 1.1

2. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 1204/11 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 a parc. č.
st. 1205/11 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu
Ivanu Markovi dle důvodové zprávy bod 1.2
3. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 1780 o výměře 6 m2, parc. č. st. 1781 o výměře
6 m2, vše zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, pozemek parc. č. st. 2225 zast. pl.
a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice a objekt bez č. p. / č. e. technické vybavenosti
s pozemkem parc. č. st. 1426 zast. pl. a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Neředín, vše obec
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 1.3
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1066 ost. pl. o výměře cca 150 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc společnosti BELLS - ELEVEN s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.4
5. záměr pronajmout nebytový prostor v 1. NP o výměře cca 45 m2 v prostorách olomoucké
radnice, domu č. p. 583 na pozemku parc. č. st. 271/1 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc GALERII CAESAR, družstvo pro podporu výtvarného umění dle
důvodové zprávy bod 1.5
6. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 142,5 m2 v 1. NP v objektu ZŠ
Přichystalova č. o. 20, č. p. 540 na pozemku parc. č. st. 204 zast. pl. a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR dle
důvodové zprávy bod 1.7
7. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře
590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové
zprávy bod 1.8
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 727/2 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc paní Ing. Lucii Svrčkové - rozšíření předmětu nájmu dle důvodové
zprávy bod 1.9
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 727/3 zahrada o výměře 76 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc paní Ing. Lucii Svrčkové - zúžení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod
1.10
10. záměr pronajmout garážové stání vpravo označené jako „B“ o výměře 18,24 m2
v nebytovém prostoru v objektu na ulici Kmochova č. o. 19a, č. p. 291 na pozemku parc. č.
1653 zast. plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Jiřímu Hanákovi - rozšíření
předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod 1.11
11. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1721/40 o výměře
114 m2, parc. č. 1721/39 o výměře 1944 m2, parc. č. 1721/1 o výměře 1938 m2, parc. č.
1721/31 o výměře 2477 m2, parc. č. 1721/28 o výměře 2175 m2, parc. č. 1721/29 o výměře
3813 m2, parc. č. 1649 o výměře 788 m2 (dle GP č.1409-76/2006 část parc. č. 1649/1 ),
parc. č. 1648 o výměře 1149 m2 (dle GP č.1409-76/2006 část parc. č.1648/1) a parc. č.
1721/6 o výměře 4178 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti
ALTERMED CORPORATION a. s. dle důvodové zprávy bod 1.12
12. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 29,64 m2 ve 3.NP objektu na ulici Dolní
náměstí č. o. 38, č. p. 27 na pozemku parc. č. 450/1 zast. plocha v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc Straně zelených dle důvodové zprávy bod 1.13
13. pronájem pozemků parc. č. 735/24 orná půda o výměře 337 m2 a parc. č. 735/38 ost.
pl. o výměře 42 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Radce Mlčochové dle
důvodové zprávy bod 2.2
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14. pronájem části pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní Evě Hadvábné dle důvodové zprávy bod 2.3
15. pronájem pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2 a parc. č. 572 ost. pl.
o výměře 257 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc panu Ing. Josefu Weithalerovi dle
důvodové zprávy bod 2.4
16. pronájem části pozemku parc. č. 46/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.5
17. pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc panu Dipl. Ing. Jánu Jantákovi dle důvodové zprávy bod 2.6
18. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemku parc. č. 1137 ost. pl. o výměře 1 467 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch obce Blatec dle důvodové zprávy bod 2.7
19. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění, provozování, údržby
a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení na
objektu bytového domu č. p. 25 na pozemku parc. č. st. 64 zast. pl. a nádvoří o výměře
2 179 m2, objektu stavby obč. vybavení č. p. 975 na pozemku parc. č. st. 691 zast. pl.
a nádvoří o výměře 2 993 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na objektu k bydlení č.
p. 501 na pozemku parc. č. st. 90 zast. pl. a nádvoří o výměře 2 641 m2, objektu k bydlení č.
p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 189 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. dle
důvodové zprávy bod 2.8
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 235/23 orná půda, parc. č. 235/25 orná půda
a parc. č. 536/1 orná půda, vše v k. ú. Povel a parc. č. 5/8 ost. pl. v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
dle důvodové zprávy bod 2.11
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení přípojky vody na pozemcích
parc. č. 238/5 ost. pl. a parc. č. 631/1 ost. pl. a uložení kanalizační přípojky na pozemku
parc. č. 631/1 ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch nemovitosti budovy
- stavba pro obchod č. p. 1225 na pozemku parc. č. st. 1379 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc. č. st. 1379 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 201/3 ost. pl., vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.12
22. změnu subjektu na straně oprávněného při úplatném zřízení věcného břemene
obsahujícího právo uložení vedení plynovodu STL na pozemku parc. č. 300/1 orná půda
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ze společnosti DELTA INVEST, s. r. o. na společnost
Severomoravská plynárenská a. s. dle důvodové zprávy 2.17
23. pronájem části pozemku parc. č. 146 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc panu Ing. Romanu Dvořákovi za podmínky, že v prodejně nebude
provozována hostinská činnost nebo loterie, výherní hrací přístroje a jiné podobné hry dle
důvodové zprávy bod 2.18
24. pronájem nebytového prostoru o výměře 412 m2 v objektu na ulici Opletalova č. o. 1, č.
p. 364 na pozemku parc. č. 322/1 zast. plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
společnosti PURITOS gastro s. r. o. při sazbě nájemného 2.160, 700, 430,- Kč/m2/rok a na
dobu určitou do 31. 8. 2011, poté dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové
zprávy bod 3.1
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25. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 89 m2 v 1. NP v objektu MŠ Rožňavská
č. o. 21, č. p. 728 na pozemku parc. č. st. 814 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc Domu dětí a mládeže Olomouc - Otevřenému klubu dětí
a mládeže dle důvodové zprávy bod 3.3
26. pronájem pozemku parc. č. 380/131 zahrada o výměře 430 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu MUDr. Liboru Čechovi dle důvodové zprávy bod 4.12
27. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 700/7 orná půda o výměře
13 730 m2, parc. č. 721/2 orná půda o výměře 2 006 m2, parc. č. 721/1 orná půda o výměře
1 148 m2, 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 ost. pl. o výměře 174 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za
účelem výstavby uceleného komplexu rodinných domů dle důvodové zprávy bod 4.20
28. pronájem části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře cca 530 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc paní PaedDr. Aleně Příhodové dle důvodové zprávy bod 4.22
29. záměr darovat pozemky parc. č. st. 1308 zast. pl. o výměře 631 m2, parc. č. 101/3 ost.
pl. o výměře 311 m2 a část pozemku parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 690 m2, vše v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě LOKOMOTIVA Olomouc dle
důvodové zprávy bod 4.16
3. souhlasí
1. s rozšířením předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod 4.10
2. s navýšením nájemného o inflační koeficient 2,5 %, u nebytových prostor schválených pro
ponechání v majetku statutárního města Olomouc při minimální výši nájemného 5 000,Kč/rok a pozemků ke komerčním účelům při minimální výši nájemného 5 000,- Kč/rok dle
důvodové zprávy bod 5.1
3. s postupem dle upravené důvodové zprávy bod 4.27
4. nevyhovuje žádosti
1. manželů Stanislava a Margit Dlabalových o bezúplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 76 orná půda v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 72/2 zahrada o výměře 295 m2
a nemovitosti objektu č. p. 66 na pozemku parc. č. st. 80 zast. pl. a nádvoří o výměře
316 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.9
2. společnosti News Outdoor Czech Republic s. r. o. o úplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování vedení podzemní přípojky elektrické energie NN na
pozemcích parc. č. 540/2 ost. pl., parc. č. 420/120, parc. č. 420/121, parc. č. 420/123, parc.
č. 420/108, parc. č. 420/109, parc. č. 420/110, parc. č. 420/111 a parc. č. 420/112, vše orná
půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.10
3. manželů Vlastimila a Marty Myšákových o bezúplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo přístupu a příjezdu přes pozemek parc. č. 21/1 ost. pl. v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 9/9 zahrada o výměře 1 896 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.13
4. paní Ireny Albrechtové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu
a příjezdu přes pozemek parc. č. 21/1 ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 9/9 zahrada o výměře 1 896 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 2.14
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5. paní Ireny Albrechtové o pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře
155 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc - změna subjektu na straně nájemce dle důvodové
zprávy bod 2.15
6. manželů Vlastimila a Marty Myšákových o pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ostatní
plocha o výměře 155 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.16
7. manželů Ing. Jana a Jany Prečových o pronájem pozemku parc. č. 11 zahrada o výměře
709 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy 4.17
8. paní Ireny Podzimné o pronájem části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře
600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.18
9. pana Dušana Machaly o pronájem části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře cca
530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.22
10. pana Petra Navrátila o revokaci usnesení RMO ze dne 5. 12. 2006, bod programu 6,
bod 2.20. ve věci nevyhovění žádosti o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující
právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 1139 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 256 na pozemku parc. č. 267 zast. pl. a nádvoří
a pozemku parc. č. 268 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod 5.2
11. pana MUDr. Jaroslava Karhana a paní MUDr. Jany Karhanové o revokaci usnesení RMO
ze dne 21. 11. 2006 bod programu 2, bod 2.17 ve věci nevyhovění žádosti o bezúplatné
zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614
zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p.
713 na pozemku parc. č. st. 883 zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 883 zast. pl.
a nádvoří, pozemku parc. č. 2/3 ost. pl. a pozemku parc. č. 2/4 zahrada, vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.3
12. paní PhDr. Kamily Holáskové, PhD. o revokaci usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006 bod
programu 2, bod 2.17 ve věci nevyhovění žádosti o bezúplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 614 zahrada o výměře 205 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 640 na pozemku parc. č.
st. 884 zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 884 zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. 2/5
ost. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.3
5. ukládá
1. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 21/1 ost.
pl. o výměře 155 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřenou s panem Pavlem Albrechtem
dle důvodové zprávy bod 2.15
2. odboru majetkoprávnímu upravit nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 708/6 ost. pl.
uzavřenou s paní Marcelou Durkalcovou, panem Liborem Šálkem a panem Vladimírem
Šálkem dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod 4.10
3. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 700/7 orná
půda o výměře 13 730 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřenou se společností
ROMZA - Nedvězí spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 4.20
4. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 719/1 orná
půda o výměře 4 162 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřenou s panem Jiřím
Novákem dle důvodové zprávy bod 4.20
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5. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 721/2
orná půda o výměře 311 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřenou s manžely
Václavem a Olgou Dvořákovými dle důvodové zprávy bod 4.20
6. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 721/1
orná půda o výměře 300 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřenou s panem
Jaroslavem Kovaříkem dle důvodové zprávy bod 4.20
7. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 721/1
orná půda o výměře 700 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřenou s panem
Ladislavem Knausem dle důvodové zprávy bod 4.20
T:
O:

2.5.2007
vedoucí majetkoprávního odboru

6. uděluje
1. souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 959/21 ostatní plocha v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc společnosti Trny, s. r. o. se vstupem na pozemek parc. č. 959/21 ostatní
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě
Základní umělecké školy „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6 za účelem napojení komunikace
vozidlové a komunikace pěší pro investiční akci „River house“ v Olomouci dle důvodové
zprávy bod 2.19
2. souhlas budoucího vlastníka části pozemku parc. č. 935/13 (dle GP pozemky parc. č.
959/35 a parc. č. 959/35) ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Trny,
s. r. o. za účelem umístění části stavby (vstupu, parkovacích stání a komunikace) „River
house“ v Olomouci na části pozemku 935/13 (dle GP pozemky parc. č. 959/35 a parc. č.
959/35) ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstvo
obrany dle důvodové zprávy bod 2.19
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemku parc. č. 862/294 zast. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům Ladislavu a Janě Deákovým za kupní cenu ve výši 260,- Kč/m2, tj.
3 380,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.2
2. darování části pozemku parc. č. st. 902/1 zast. pl. o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č.
235/24 orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
STAFOS spol. s r. o. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.3
3. odprodej pozemků parc. č. st. 902/3 zast. pl. o výměře 8 m2, parc. č. st. 902/2 zast. pl.
o výměře 20 m2, části parc. č. 235/23 orná půda o výměře 24 m2, vše v k. ú. Povel, obec
Olomouc společnosti STAFOS spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 64 640,- Kč dle důvodové
zprávy bod 4.3
4. odprodej pozemku parc. č. 234/1 orná půda o výměře 1 678 m2 v k. ú. Mutkov, obec
Mutkov manželům Vladimíru a Mgr. Yvoně Vláčilovým za kupní cenu ve výši 10 390,- Kč dle
důvodové zprávy bod 4.4
5. odprodej pozemků parc. č. st. 821 zast. pl. a nádvoří o výměře 82 m2 a parc. č. 268/6
orná půda o výměře 335 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc panu Josefu Endlovi za kupní
cenu ve výši 430 350,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.5
6. odprodej pozemku parc. č. 1180 zahrada o výměře 723 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc
panu Ing. Karlu Robenkovi za kupní cenu ve výši 147 100,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.6
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7. odprodej pozemku parc. č. st. 1199/1 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu Jiřímu Čapkovi za kupní cenu ve výši 12 300,- Kč dle důvodové zprávy bod
4.7
8. odprodej pozemku parc. č. st. 1206/9 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu Petru Smrčkovi za kupní cenu ve výši 11 600,- Kč dle důvodové zprávy bod
4.8
9. odprodej pozemku parc. č. st. 1204/7 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc Římskokatolické farnosti Olomouc - Nová Ulice za kupní cenu ve výši 11 000,- Kč
dle důvodové zprávy bod 4.9
10. odprodej pozemku parc. č. st. 2419/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 390 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc Bytovému družstvu Terasy L za kupní cenu ve výši 430 670,- Kč dle
důvodové zprávy bod 4.11
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 380/131 zahrada
o výměře 430 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc s panem MUDr. Liborem Čechem při kupní
ceně ve výši 800,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4.12
12. darování pozemků parc. č. 503/2 ost. plocha o výměře 264 m2, parc. č. 503/3 ost. plocha
o výměře 265 m2, parc. č. 503/4 ost. plocha o výměře 92 m2, parc. č. 503/5 ost. plocha
o výměře 1611 m2, parc. č. 503/6 ost. plocha o výměře 1073 m2, parc. č. 503/7 ost. plocha
o výměře 41 m2, parc. č. 503/8 ost. plocha o výměře 12 m2, parc. č. 783/2 ost. plocha
o výměře 3334 m2, parc. č. 783/3 ost. plocha o výměře 53 m2, parc. č. 783/4 ost. plocha
o výměře 69 m2, parc. č. 783/5 ost. plocha o výměře 1263 m2, parc. č. 783/9 ost. plocha
o výměře 1145 m2, parc. č. 1001/2 ost. plocha o výměře 4 m2, parc. č. 905/1 orná půda
o výměře 11990 m2, vše v kat. území Křelov, obec Křelov - Břuchotín a parc. č. 217 ost.
plocha o výměře 3081 m2 v kat. území Břuchotín, obec Křelov - Břuchotín z vlastnictví
statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Křelov - Břuchotín dle důvodové zprávy
bod 4.13
13. darování pozemku parc. č. st. 932 zast. pl. a nádvoří o výměře 53 m2, v k. ú. Neředín,
obec Olomouc Lize na ochranu zvířat ČR, organizace Olomouc dle důvodové zprávy bod
4.14
14. darování části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 1 934 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc Lize na ochranu zvířat ČR, organizace Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.15
15. darování pozemků parc. č. st. 1102 zast. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 101/2 ost.pl.
o výměře 277 m2, část parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 4 156 m2 a parc. č. 138/7 ost. pl.
o výměře 970 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě
LOKOMOTIVA Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.16
16. odprodej části pozemku parc. č. 83 orná půda o výměře 304 m2 a pozemku parc. č.
124/4 ostatní plocha o výměře 106 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu Ing.
Josefu Opletalovi za kupní cenu ve výši 147 886,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.21
17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ost. pl.
o výměře cca 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní PaedDr. Alenou Příhodovou při
kupní ceně ve výši 1 200,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4.22
18. odprodej objektu bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl. a nádvoří
o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Telefónica 02 Czech republic, a.
s. za kupní cenu ve výši 80 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.23
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19. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 346/12 ostatní plocha o výměře 450 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.26
20. odprodej pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 39 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc
paní Marii Grolichové za kupní cenu ve výši 15 020,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.28
21. odprodej části pozemku parc. č. 139/32 ost. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc manželům Ing. Pavlu a RNDr. Jitce Matyšťákovým za kupní cenu ve výši 21 448,Kč dle důvodové zprávy bod 4.29
22. odprodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 876 m2 a části pozemku parc. č.
46/10 ost. pl. o výměře 86 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc manželům Ing. Janu
a Haně Kubáčkovým za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. 384 800,- Kč dle důvodové
zprávy bod 4.30
23. odprodej objektu bez čp./če., tech. vyb. s pozemkem parc. č. st. 651 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1 039 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc - HS V Křovinách (Jeremiášova)
společnosti Provádění staveb Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 5. 250 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod 4.31
24. odprodej části pozemku parc. č. 200/1 ost. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc manželům Tomáši a Kateřině Mádrovým za kupní cenu ve výši 27 586,- Kč dle
důvodové zprávy bod 5.4
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti BELLS - ELEVEN s. r. o. o odprodej částí pozemků parc. č. 1066 ost.
pl. o výměře cca 150 m2 a parc. č. 247/1 ost. pl. o výměře cca 40 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.4
2. žádosti pana Mgr. Jiřího Štrajta o odprodej části pozemku parc. č. 581/1 orná půda
o výměře cca 455 m2, případně celého pozemku o výměře 1 227 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.1
3. žádosti Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o odprodej pozemků parc. č. st.
1308 zast. pl. o výměře 631 m2, parc. č. 101/3 ost. pl. o výměře 311 m2 a části pozemku
parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 690 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 4.16
4. žádosti manželů Ing. Jana a Jany Prečových o odprodej pozemku parc. č. 11 zahrada
o výměře 709 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.17
5. žádosti paní Ireny Podzimné o odprodej části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře
600 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.18
6. žádosti pana Dušana Machaly o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře
cca 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.22
7. žádosti společnosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. o darování objektu bez čp./če. jiná
stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.23
8. žádosti pana Miloše Brücknera a pana Pavla Brücknera o odprodej objektu bez č.p.
(objekt č. 2) s pozemkem parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře 437 m2 v k.ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.24
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9. žádosti pana Zdeňka Pazdery, pana Miloše Brücknera a pana Pavla Brücknera o odprodej
objektu bez č.p. (objekt č. 11) na části pozemku parc. č. st. 1396/1 zast. pl. o výměře
535 m2 a části pozemku parc. č. st. 1396/2 zast. pl. o výměře 65 m2 a odprodej části
pozemku parc. č. st. 1396/1 zast. pl. o výměře 535 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 4.25
10. žádosti pana Josefa Endla, Sboru bratrské jednoty baptistů v Olomouci, společnosti MC
stavitelství s. r. o., pana Miroslava Škroviny, pana Ladislava Čecháka, společnosti KINEZ,
s. r. o., pana Ing. Miloše Chládka a pana Viléma Chládka, pana Petra Doležela, manželů
Pavlíny a Daniela Kunce, pana Zdeňka Chumchala a pana Ing. Martina Lošťáka, společnosti
ŽIŽKA stavebniny s. r. o. a společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a. s. dle důvodové zprávy
bod 4.31
11. žádosti paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o výkup
pozemku parc. č. 708/6 ost. pl. o výměře 403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ze
spoluvlastnictví paní Marcely Durkalcové (ideální podíl 1/3), pana Libora Šálka (ideální podíl
1/6) a pana Vladimíra Šálka (ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouc dle
důvodové zprávy bod 4.10
12. žádosti Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o odprodej části parc. č. 124/4
ost. pl. o výměře 1 328 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
4.16
9. schvaluje
záměr pronajmout budovu č. p. 813, Podnikatelský inkubátor CITT UP, Šlechtitelů 21,
Olomouc na části pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha - dle geometrického plánu na
pozemku parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc s komunikacemi, parkovacími stáními a inženýrskými sítěmi na pozemku parc. č.
1705/1 ostatní plocha a dle geometrického plánu na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní
plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, a inženýrskými sítěmi na pozemcích
parc. č. 1705/2 ostatní plocha, parc. č. 1705/5 ostatní plocha a parc. č. 1705/31 zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, a část pozemku parc. č.
1721/6 ostatní plocha o výměře 3966 m2 - dle geometrického plánu pozemky parc. č.
1721/63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 928 m2 a parc. č. 1721/64 ostatní plocha
o výměře 3 038 m2, vše k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, Univerzitě Palackého
v Olomouci dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
10. bere na vědomí
obsahové náležitosti a podmínky nájemní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný pronájem
budovy č. p. 813, Podnikatelský inkubátor CITT UP, Šlechtitelů 21, Olomouc na části
pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha - dle geometrického plánu na pozemku parc. č.
1721/63 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
s komunikacemi, parkovacími stáními a inženýrskými sítěmi na pozemku parc. č. 1705/1
ostatní plocha a dle geometrického plánu na pozemku parc. č. 1721/64 ostatní plocha, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, a inženýrskými sítěmi na pozemcích parc. č.
1705/2 ostatní plocha, parc. č. 1705/5 ostatní plocha parc. č. 1705/31 zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, a části pozemku parc. č. 1721/6
ostatní plocha o výměře 3966 m2 - dle geometrického plánu pozemky parc. č. 1721/63
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 928 m2 a parc. č. 1721/64 ostatní plocha o výměře
3038 m2, vše k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, Univerzitě Palackého v Olomouci dle
dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
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11. revokuje
usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 1.26. ve věci doporučení ZMO
nevyhovět žádosti Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc o odprodej pozemků parc.
č. st. 1308 zast. pl. o výměře 631 m2, parc. č. 101/3 ost. pl. o výměře 311 m2 a části
pozemku parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 690 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4.16
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s ponecháním v platnosti uzavřené směnné smlouvy č. 8/OI-SS/2003/Va na pozemky parc.č.
420/109 orná půda v k.ú. Neředín a parc.č. 849/38 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc,
původně ve vlastnictví Svatopluka Letochy za pozemek parc.č. 378/3 ostatní plocha v k.ú.
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, původně ve vlastnictví statutárního města Olomouc,
včetně uhrazení 1/2 daně z převodu nemovitostí panem Svatoplukem Letochou, dle bodu
1 důvodové zprávy
3. ukládá
předložit ZMO návrh dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit ponechání v platnosti uzavřené směnné smlouvy č. 8/OI-SS/2003/Va na pozemky
parc.č. 420/109 orná půda v k.ú. Neředín a parc.č. 849/38 orná půda v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc, původně ve vlastnictví Svatopluka Letochy za pozemek parc.č. 378/3 ostatní
plocha v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, původně ve vlastnictví statutárního
města Olomouc, včetně uhrazení 1/2 daně z převodu nemovitostí panem Svatoplukem
Letochou, dle bodu 1 důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Veřejná zakázka 701, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona o veřejných zakázkách zadání veřejné zakázky
s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti „ archivní číslo 701 uchazeči dle návrhu
komise obsaženém v důvodové zprávě
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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Bod programu: 3

5

Veřejná zakázka 702, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona o veřejných zakázkách zadání veřejné zakázky
s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti „ archivní číslo 702 uchazeči dle návrhu
komise obsaženém v důvodové zprávě
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.1
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Veřejná zakázka 652

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 3.2
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Veřejná zakázka č. 703 - zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení zadávacího řízení s názvem
„Centrum sportu a zdraví“ archivní číslo 703
2. pověřuje
- náměstka primátora Mgr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
veřejnou zakázkou
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 3.3
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Gebelová Alena, Kosmonautů 20, Olomouc
Nedomová Božena, Peškova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a)
b) 1 rok s nájemcem:
Danielová Soňa, Černá cesta 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 b)
c) na 1/2 roku s nájemcem - DPS:
Balážová Mária, P. Přichystala 66, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1c)
d) na 1/2 roku s nájemci:
Obselka Petr, Stiborova 30, Olomouc
Bartošová Monika, Černá cesta 15, Olomouc
Sedláček Mojmír, P. Přichystala 70, Olomouc
Ulman Josef, Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc
Divinová Eva, Radek, P. Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 d)
e) na 3 měsíce s nájemci:
Sušarská Alžběta, P. Přichystala 70, Olomouc
Ulmanová Růžena, P. Přichystala 70, Olomouc
Ištok Vladimír, Eva, Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 e)
2. s prodloužením nájemních smluv na dobu neurčitou v domě Náves Svobody 37, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2)
3. s přechodem nájmu:
Lenka Keclíková, Tř. Svobody 25, Olomouc
Vitoul Petr, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b)
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4
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Bytové záležitosti - DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Jiřinou Slavíčkovou
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s Júliusem a Malvínou Tótovými
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.1
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení ze dne 2. 10. 2006, bod 12, část 10 a 11, ve věci ukončení původní nájemní
smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 820, zahrada, o výměře
286 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 820, zahrada, o výměře 286 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.1.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej podílu o velikosti ideálních 67/1266 na pozemku parc. č. st. 1035, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 334 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Petru a Miroslavě
Kolářovým, za kupní cenu celkem 2.720,- Kč, z toho pozemek 1.792,- Kč a náklady 988,- Kč
dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou s předkupním právem k pozemku parc. č. st.
1225, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
dohodou s původními nájemci, a to před prodejem tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod
1.3.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1225, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Jeremenkova
610/16, Olomouc, za kupní cenu celkem 39.046,- Kč, z toho pozemek 36.660,- Kč a náklady
2.380,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.3.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 410/9, zahrada, o výměře 89 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 410/9, zahrada, o výměře 58 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, do SJM manželům Jean-Marie Penven a Nataliji Anatolijivně Penven za kupní
cenu celkem 15.579,- Kč, z toho pozemek 12.582,- Kč a náklady 2.997,- Kč dle důvodové
zprávy bod 1.4.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 410/9, zahrada, o výměře 89 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 410/10, ostatní plocha, o výměře 23 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, do SJM manželům Aleně a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 6.334,- Kč,
z toho pozemek 4.968,- Kč a náklady 1.366,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.4.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 410/9, zahrada, o výměře 89 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 410/11, ostatní plocha, o výměře 8 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
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Olomouc, do SJM manželům Aleně a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 3.094,- Kč,
z toho pozemek 1.728,- Kč a náklady 1.366,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.4.
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 413/12, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, do SJM manželům Aleně a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 8.892,- Kč,
z toho pozemek 7.142,- Kč a náklady 1.750,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 81 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, do SJM manželům Mgr. Lence a Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovým za kupní cenu celkem
21.212,- Kč, z toho pozemek 19.103,- Kč a náklady 2.109,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.5.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 413/13, ostatní plocha, o výměře 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, do SJM manželům Mgr. Lence a Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovým za kupní cenu celkem
13.497,- Kč, z toho pozemek 11.370,- Kč a náklady 2.109,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.5.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 413/11, ostatní plocha, o výměře 74 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 28.660,- Kč, z toho pozemek
26.663,- Kč a náklady1.997,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.5.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou
nově jako pozemek parc. č. 413/14, ostatní plocha, o výměře 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 13.070,- Kč, z toho pozemek
11.073,- Kč a náklady 1.997,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.5.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Jaromíra Jaroně ve věci odkoupení pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha,
o výměře 274 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.5.
16. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou s předkupním právem k pozemku parc. č. st.
1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
dohodou s původními nájemci, a to před prodejem tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod
1.6.
17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, část 7, ve věci prodeje pozemku parc. č. st.
1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
a schválit prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 31.264,- Kč, z toho pozemek

14

29.300,- Kč a náklady 1.964,- Kč, do podílového spoluvlastnictví spoluvlastníků domu č. p.
1062 (Kmochova 32) a to takto: MUDr. Věra Šiftová podíl 508/10831 za 1.466,- Kč, Jiřina
Řehulková podíl 519/10831 za 1.498,- Kč, Miloslava Doleželová podíl 519/10831 za 1.498,Kč, Bohuslava Kajnarová podíl 508/10831 za 1.466,- Kč, Jarmila Ježková podíl za
599/10831 za 1.729,- Kč, Miloslava Škutová podíl 599/10831 za 1.729,- Kč, Mgr. Miluše
Langerová podíl 599/10831 za 1.729,- Kč, do SJM Jan a Marcela Hruškovi podíl 722/10831
za 2.084,- Kč, do SJM František a Vlasta Mrtví podíl 722/10831 za 2.084,- Kč, do SJM Alois
a Valentina Kondziolkovi podíl 358/10831 za 1.033,- Kč, do SJM Milan a Jana Fifkovi podíl
599/10831 za 1.729,- Kč, do SJM Miloslav a Marcela Kraftovi podíl 519/10831 za 1.498,- Kč,
Jana Šišková podíl 173/10831 za 499,- Kč, Dagmar Šišková podíl 173/10831 za 499,- Kč,
Petr Šiška podíl 173/10831 za 499,- Kč, do SJM Petr a Alena Škutovi podíl 722/10831 za
2.084,- Kč, Mgr. Michal Zatloukal podíl 599/10831 za 1.729,- Kč, Ivana Tarasovičová podíl
508/10831 za 1.466,- Kč, Vladana Bernardová podíl 482/10831 za 1.391,- Kč, Irena
Lisnerová podíl 722/10831 za 2.084,- Kč dle důvodové zprávy bod 1.6.
18. schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou s předkupním právem k pozemku parc. č. st. 722,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dohodou
s původními nájemci, a to před prodejem tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod 1.7.
19. nevyhovuje
žádosti PhDr. Margarety Keprtové o vrácení nájemného za bytovou jednotku č. 484/7
v domě č. p. 484 (Vodární 1) dle důvodové zprávy bod 2.1.
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Marii Borůvkové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 615/4
v domě č. p. 615 (tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na
společných částech domu, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku
parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 684 m2, a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. č. st. 378/3, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, a trvat na svém usnesení ze dne 13. 10. 2006,
bod 5, část 9, kterým schválilo prodej bytové jednotky č. 615/4 v domě č. p. 615 (tř. Svobody
25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na společných částech domu, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 684 m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na
pozemku parc. č. st. 378/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, Marii Borůvkové za kupní cenu ve výši 158 942,- Kč, z toho bytová jednotka 135
321,- Kč, pozemek 21 823,- Kč, náklady 1 798,- Kč dle důvodové zprávy bod 2.2.
21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Marii Bílkové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/6 v domě
č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na společných
částech domu, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na pozemku parc. č. st.
882, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 215 m2, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 680/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, a trvat na svém usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, část
9, kterým schválilo prodej bytové jednotky č. 693/6 v domě č. p. 6693 (Nešverova 1) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na společných částech domu, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 2 215 m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 680/63880
na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, Marii Bílkové za kupní cenu ve výši 167 604,- Kč, z toho bytová jednotka
161 035,- Kč, pozemek 5 798,- Kč, náklady 770,- Kč dle důvodové zprávy bod 2.3.
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22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 6. 2005 bod 5, část 76 a schválit prodej nebytové jednotky č.
766/101 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na společným částem domu č. p.
766 (Dr. Milady Horákové l) a spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na pozemku
parc. č. st. 1052, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Dr. Milady Horákové 1, za
kupní cenu ve výši 55 534,- Kč, z toho za jednotku 49 888,- Kč, pozemek 1 759,- Kč
a náklady 3 887,- Kč, Společenství vlastníků jednotek Dr. Milady Horákové č. p. 766, č. or. 1,
Olomouc - Město dle důvodové zprávy bod 2.4.
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod nebytové jednotky č. 766/102 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
210/11108 na společným částem domu č. p. 766 (Dr. Milady Horákové l) a spoluvlastnickým
podílem o velikosti 210/11108 na pozemku parc. č. st. 1052, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství
vlastníků jednotek Dr. Milady Horákové č. p. 766, č. or. 1, Olomouc - Město dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 bodu 2.5.
24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 118/18 v domě č. p. 118, 119 (Černá cesta 45, 47) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/28150 na společných částech domu č. p. 118, 119,
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci Zdeňku Punčochářovi, za kupní cenu
148.169,- Kč, z toho za jednotku 146.137,- Kč, náklady 2.032,- Kč dle důvodové zprávy bod
3.1.
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 508/3 v domě č. p. 507, 508 (Velkomoravská 55, 57) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 694/23568 na společných částech domu č. p. 507, 508,
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům manželům Jaroslavu a Aleně
Judasovým za kupní cenu 169.347,- Kč, z toho za jednotku 167.607,- Kč, náklady 1.740,- Kč
dle důvodové zprávy bod 3.2.
26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1000/2 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P.
Pavlova 32 - 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na společných částech
domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Michalu Kalábovi, za kupní cenu
42.280,- Kč, z toho za jednotku 40.876,- Kč, pozemek 575,- Kč, náklady 829,- Kč dle
důvodové zprávy bod 3.3.
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 787/2 v domě č. p. 785, 786, 787 (Albertova 11, 13 ,15) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/14470 na společných částech domu č. p. 785, 786,
787 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/14470 na pozemku parc. č. st. 1222,
1223, 1224, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům
Petře Kosíkové a Hernánu Garzo Maldonadovi, za kupní cenu 57.960,- Kč, z toho za
jednotku 54.706,- Kč, za pozemek 1.615,- Kč, náklady 1.639,- Kč dle důvodové zprávy bod
3.4.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 494/13 v domě č. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým
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podílem o velikosti 454/29305 na společných částech domu č. p. 494, 495 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na pozemku parc. č. st. 604, 605, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci Kateřině Hrabcové, za kupní
cenu 34.355,- Kč, z toho za jednotku 23.504,- Kč, za pozemek 744,- Kč, náklady 10.107,- Kč
dle důvodové zprávy bod 3.5.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 850/8 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849,
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/24427 na pozemku parc. č. st. 922,
917, 921, 920, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
nájemcům Lamovi a Bronislavě Nguyenovým, za kupní cenu 162.643,- Kč, z toho za
jednotku 159.572,- Kč, pozemek 1.722,-Kč náklady 1.349,- Kč dle důvodové zprávy bod 3.6.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 623/16 v domě č. p. 623 (Rožňavská 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 429/13755 na společných částech domu č. p. 623 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 914 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Milaně a Karlovi Suchým, za
kupní cenu 102.839,- Kč, z toho za jednotku 101.548,- Kč, za pozemek 734,- Kč, náklady
557,- Kč dle důvodové zprávy bod 3.7.
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 629/10 v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 429/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Dáše a Igorovi Pompovým , za kupní
cenu 108.844,- Kč, z toho za jednotku 107.518,- Kč, za pozemek 724,- Kč, náklady 602,- Kč
dle důvodové zprávy bod 3.8.
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 629/2 v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 777/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 777/13755 na pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Martě a Josefu Balážovým za kupní
cenu ve výši 197.138,- Kč, z toho za jednotku 194.735,- Kč, za pozemek 1.312,- Kč, náklady
1.091,- Kč dle důvodové zprávy bod 3. 9.
33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 629/3 v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 665/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 665/13755 na pozemku parc. č. st. 922 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Miladě Pecháčkové, za kupní cenu ve
výši 168.722,-Kč, z toho za jednotku 166.666,- Kč, za pozemek 1.123,- Kč, náklady 933,Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10.
34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
schválit prodej bytové jednotky č. 628/3 v domě č. p. 628, 627 (Zikova 15,17) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na společných částech domu č. p. 629 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemcích parc. č. st. 930, 921
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci
Šárce Manzalové, za kupní cenu ve výši 176.790,- Kč, z toho za jednotku 175.380,- Kč, za
pozemek 559,- Kč, náklady 850,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.11.
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35. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 628/17 v domě č. p. 628, 627 (Zikova 15,17) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 665/27510 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 665/27510 na pozemcích parc. č. st. 930, 921 zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Boženě Kovářové, za
kupní cenu ve výši 168.165,- Kč, z toho za jednotku 166.756,- Kč, za pozemek 559,- Kč,
náklady 850,- Kč dle důvodové zprávy bod 3.12.
36. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 719/3 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11,
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
672/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Ireně Malendové, za kupní
cenu 163.240,- Kč, z toho za jednotku 160.169,- Kč, za pozemek 1.117,- Kč, náklady 1.954,Kč dle důvodové zprávy bod 3.13.
37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 920/3 v domě č. p. 920 (Tererovo nám. 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 631/21713 na společných částech domu č. p. 920 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 631/21713 na pozemku parc. č. st. 1049, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům Zdeňku Rudolfskému a Dagmaře
Jančíkové, za kupní cenu 79.992,- Kč, z toho za jednotku 77.364,- Kč, za pozemek 870,- Kč,
náklady 1.758,- Kč, dle důvodové zporávy bod 3.14.
38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové kupující dle bodu A) bod 4. 1.
39. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 510/7 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 716/23702 na
společných částech domu č. p. 509, 510 (Velkomoravská 59, 61) paní Jiřině Kobylkové za
kupní cenu 201 962,- Kč, z toho cena za jednotku 200 041,- Kč, náklady 1 921,- Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2 bodu 4.2.
40. nevyhovuje žádosti
pana Josefa Otčenáška ve věci spolufinancování oprav zídky kolem domu tř. Svornosti 31 za
finanční účasti statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.3.
41. schvaluje
postup prodeje zděného a drátěného plotu nacházejícího se kolem domu tř. Svornosti 31 na
pozemcích parc. č. st. 708 a parc. č. 2129 a parc. č. 532, a pozemků parc. č. 2129 a parc. č.
532, vše k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, takto: odbor prodeje domů nechá vypracovat
znalecký posudek na cenu celého plotu a na pozemky parc. č. 2129 a parc. č. 532,
a v okamžiku, kdy bude poslední zbývající městský byt v domě tř. Svornosti 31 prodán,
předloží odbor prodeje domů orgánům města prodej plotu a pozemků parc. č. 2129 a parc. č.
532, k projednání prodeje dle důvodové zprávy bod 4.3.
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 5
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Rozpočtové změny roku 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2007 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2007 dle předložené důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2007 dle předložené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2007 dle
předložené důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové změny roku 2007 dle předložené důvodové zprávy - část B
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6

12

Návrh zadání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
Předložit Návrh zadání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc dle upravené přílohy důvodové
zprávy na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravený Návrh zadání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové
zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7

13

Parkoviště u Husova sboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uspořádání a režim parkoviště včetně cen parkovného
3. ukládá
vyřešit problematiku umístění lunaparků v předmětné ploše
T: 6.3.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
po stanovení dopravního značení provést prostřednictvím TSMO realizaci parkoviště
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru dopravy
5. ukládá
zajistit umístění parkovacího automatu v této ploše
T: 17.4.2007
O: ředitel Městské policie Olomouc
6. ukládá
OKR ve spolupráci s odborem dopravy a komisí pro cestovní ruch pořídit vyhledávací studii
pro umístění odstavu turistických autobusů na území města. Výsledky studie předložit RMO
T: 2.5.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
7. ukládá
odboru dopravy řešit problematiku parkování autobusů ve vztahu k plaveckým kurzům a
osobních vozidel ve vztahu ke středisku Delfínek
T: 2.5.2007
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 8

14

Analýza objektů kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým postupem dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh řešení dalšího postupu dle upravené důvodové zprávy
T: 12.6.2007
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9
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Stezka pro inline bruslení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje předložit RMO zadání prověřovací studie pro realizaci inline
stezek v lokalitách A1, A4, A6, A8
T: 3.4.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10
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Protipovodňová opatření na vodoteči Nemilanka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
„Přepočet kapacity koryta vodoteče Nemilanka“ - variantu protipovodňových opatření pro
Q20 a to jako územně plánovací podklad pro zapracování do územního plánu
3. ukládá
projednat
se
Zemědělskou
vodohospodářskou
správou
možnost
financování
protipovodňových opatření na Nemilance v rámci dotací programu „Podpora prevence před
povodněmi II“ a o výsledku jednání informovat RMO
T: 3.4.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11

17

Veřejná finanční podpora v oblasti životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši podpory dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru životního prostředí
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4. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a v souladu
s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce
T: 20.3.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 12
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Zahraniční služební cesta Krakov - revokace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení bod č. 45 část 1. a 2. ze dne 6. 2. 2007, ve věci souhlasu se zahraniční
služební cestou na Krakovský festival recyklace odpadů
3. nesouhlasí
se zahraniční služební cestou na Krakovský festival recyklace odpadů dle důvodové zprávy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13
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Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sportu dle bodu A důvodové zprávy
3. nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku na opravu elektroinstalace pro TJ Sokol Slavonín
4. ukládá
na jednání ZMO dne 26.2. 2007 předložit ke schválení návrh na poskytnutí veřejné finanční
podpory dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy
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Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 14

20

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo v souladu s důvodovou zprávou ad A)
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla TSMO, a.s., v souladu s důvodovou zprávou
ad B)
4. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo v souladu s důvodovou zprávou ad C)
5. nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo v souladu s důvodovou zprávou ad D)
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U PARKU v ulici
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 dle upraveného bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRATORIE v ul. tř.
Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Dopravní obslužnost lokality „Pod Vlachovým“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
obsluhu nové zastávky v areálu obchodního centra Retail Park Haná vybranými spoji linky č.
21
3. schvaluje
název nové zastávky Horní Lán
4. schvaluje
návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti obchodního centra Retail Park Haná
5. ukládá
podepsat smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti obchodního centra Retail Park Haná
T: 6.3.2007
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
6. ukládá
zajistit informování cestující veřejnosti
T: 6.3.2007
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17
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Žádost o změnu termínu vyúčtování VFP poskytnuté
z
rozpočtu SmOl za rok 2006 v oblasti zdravotnictví - G CENTRUM Olomouc s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
žádost o změnu termínu čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory za rok 2006 G CENTRA Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy
3. ukládá
- ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
- ihned uzavřít dodatek ke smlouvě dle důvodové zprávy
T:
O:

6.3.2007
vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví

Předložil:

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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Bod programu: 18

24

Návrh na poskytnutí
zdravotnictví

VFP

z

rozpočtu SmOl v oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu - upravený návrh na rozdělení veřejných finančních podpor z rozpočtu
statutárního města Olomouce zdravotnickým subjektům pro rok 2007
2. souhlasí
s poskytnutím veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy včetně
rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy
3. ukládá
na jednání ZMO dne 26.2.2007 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných
finančních podpor nad 50 tis. Kč
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy v
souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města
Olomouce
T: 20.3.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19
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Názvy ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s pojmenováním ulic dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit navržené názvy ulic
Předložil:

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
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Bod programu: 21
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Schéma internetových stránek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu 4 důvodové zprávy
3. ukládá
prezentovat doménu olomouc.eu jako oficiální www adresu města dle bodu 4.1.a)
důvodové zprávy
T: 3.4.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
4. ukládá
ihned prezentovat doménu olomouc.eu jako oficiální www adresu města dle bodu 4.1. b), c)
důvodové zprávy
T: 6.3.2007
O: vedoucí odboru kancelář primátora
5. ukládá
ihned zajistit koordinaci dle bodu 4.2. důvodové zprávy
T: 6.3.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
6. ukládá
zpracovat návrh dle bodu 4.3. důvodové zprávy
T: 20.3.2007
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
7. ukládá
připravit návrh postupu dle bodu 4.4. důvodové zprávy
T: 17.4.2007
O: Holpuch Jan, RNDr., člen rady města
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 22
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Bezbariérová Olomouc 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
realizaci bezbariérové trasy F, zpracování projektové dokumentace tras CH a I a realizaci
stavebních bezbariérových úprav na autobusové zastávce Hraniční - v obou směrech
3. schvaluje
zařazení potřebné finanční částky ve výši 2 033 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků
4. schvaluje
vykrytí finanční částky ve výši 2 033 tis. Kč z nekrytých požadavků
T: 20.3.2007
O: vedoucí ekonomického odboru
5. ukládá
podepsat prohlášení o zajištění vlastních finančních prostředků ve výši 2 033 tis. Kč
k žádosti o dotaci ze SFDI
T: 20.3.2007
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 23
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Centrum sportu a zdraví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s financováním akce dle důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 24

29

Prodloužení vodovodu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle návrhu důvodové zprávy
3. ukládá
majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s odborem investic zpracovat návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o odkupu vodovodu dle důvodové zprávy bod 2 C
T: říjen 2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
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4. ukládá
ihned předat budoucímu investoru podklady týkající se vodovodu dle důvodové zprávy
T: 6.3.2007
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 25

30

Cyklostezky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
souhlasí s postupem řešení majetkoprávních záležitostí dle bodu C důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 26
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Ulice Farská - vodovod

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit opravu vodovodu v ulici Farská provozovatelem vodovodu Středomoravská
vodárenská, a.s. v součinnosti se zhotovitelem kanalizace dle důvodové zprávy
T: 15.5.2007
O: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 27

32

Černovír - hasičská zbrojnice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit variantní řešení dle upravené důvodové zprávy
T: 12.6.2007
O: vedoucí odboru investic
Předložil:

Major Martin, Mgr. náměstek primátora
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Bod programu: 28
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociální
pomoci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru sociální pomoci MmOl dle bodu III. důvodové zprávy: s
účinností od 1. 3. 2007 (3. etapa)
3. ukládá
předložit RMO zprávu o situaci při zajišťování legislativních změn v sociální oblasti a všech
agend s tím souvisejících včetně návrhu příp. 4. etapy organizačních změn
T: 12.6.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29

34

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru investic
Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru investic MmOl dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 3. 2007
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.1

35

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru koncepce
a rozvoje Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru koncepce a rozvoje dle předložené důvodové zprávy
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s účinností od 1. 3. 2007
b) zrušení pododdělení centrální projektové pracoviště
c) vznik nového odboru s názvem odbor evropských projektů
d) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. ukládá
předložit formou rozpočtové změny rozpočtovou skladbu provozního rozpočtu odboru
evropských projektů a odboru koncepce a rozvoje
T: 6.3.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru evropských projektů
T: 6.3.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
5. ukládá
předložit vyhodnocení funkčnosti náplně činností a organizační struktury nového odboru
evropských projektů
T: 4.9.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
6. ukládá
předložit aktualizovaný diagram projektového řízení a aktualizaci zaměření a kompetencí
odborů ve vztahu k operačním programům
T: 17.4.2007
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
7. pověřuje
zastupováním vedoucího evropských projektů do doby nástupu nového vedoucího odboru z
výběrového řízení Ing. Radovana Sítka s účinností od 1. 3. 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.2

36

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru životního
prostředí, prodeje domů a majetkoprávním Magistrátu města
Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru životního prostředí a prodeje domů dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 1. 3. 2007
3. ruší
odbor prodeje domů dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2007
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4. schvaluje
zřízení oddělení prodeje domů v odboru majetkoprávním dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 1. 3. 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.3

37

Organizační záležitosti - organizační změny
živnostenském Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru živnostenském MmOl dle předložené důvodové zprávy
s účinností od 1. 3. 2007
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.4

38

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 30

39

Programové prohlášení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
znění Programového prohlášení RMO na období 2006 - 2010
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 31

31

40

Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatných povolení k vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 32

41

Žádost Střediska rané péče

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: 33

42

Žádost Arcidiecézní charity Olomouc

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: 33.1

43

Žádost Zdravotnické záchranné služby Olomouckého 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
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Bod programu: 33.2

44

Žádosti Okresního soudu v Olomouci

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: 33.3

45

Žádost RARSM

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: 33.4

46

FRB - 18. kolo poskytnutí úvěru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s udělením výjimek dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s poskytnutím účelových úvěrů 18. kola FRB dle tabulky žadatelů
4. ukládá
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce ke
schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
udělení výjimek z vyhlášky č. 13/2003 o FRB dle důvodové zprávy
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6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí účelových úvěrů z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce dle
předložené důvodové zprávy
7. ukládá
zpracovat návrh nových Pravidel pro poskytování úvěrů z FRB
T: 15.5.2007
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 34
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Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přepočet splátkového kalendáře dle bodu 1 důvodové zprávy
3. vyhovuje
žádosti o prodloužení doby splatnosti úvěru dle bodu 2 upravené důvodové zprávy
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 34.1

48

Pracovní skupina - „Cena města“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
pracovní skupinu dle bodu 1 předložené důvodové zprávy
3. jmenuje
pracovní skupinu dle bodu 2 předložené upravené důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 35

34
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Nespecifické akce - příspěvky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvku včetně rozpočtové změny dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly
o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl
T: 6.3.2007
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 36

50

Odborné komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
člena odborné komise RMO dle bodu 2) důvodové zprávy
3. jmenuje
členy odborných komisí RMO dle bodu 2) důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedy, nové členy a tajemníky příslušných odborných komisí RMO
T: 6.3.2007
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 37

51

Audit evidence cenin na odborech

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná opatření dle části IV.B předložené zprávy č. 2/2007
T: 20.3.2007
O: vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 38

52

Různé - pořízení stavební investice TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 39

Martin Novotný
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík
1. náměstek primátora
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