USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3.4.2007
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 3. 4. 2007 dle předložené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 1, část 5 usnesení RMO ze dne 2.10.2006, týkající se zpracování PD na akci ZŠ
Heyrovského - vybudování sportovního areálu
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr pronajmout části nebytových prostor - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k.ú. Neředín,
obec Olomouc panu Miroslavu Barnetovi a společnosti ABAS spol. s r. o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
2. záměr odprodat část pozemku parc. č. 808/4 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc manželům Anně a Jaroslavu Liškovým dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. záměr odprodat pozemek parc. č. 181/5 orná půda o výměře 1 171 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům Aleši a Karle Hrdličkovým dle důvodové zprávy bod
č. 1.3.
4. záměr odprodat část pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře cca 328 m2 v k. ú.
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. parc. č. 401/41 orná půda
o výměře 22 m2, parc. č. 401/38 orná půda o výměře 219 m2 a parc. č. st. 652 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 112 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům Ing.
Radomíru a Mileně Darebníčkým dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. st. 279 zast. pl. o výměře
862 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc MUDr. Igoru Mazochovi dle důvodové zprávy bod č.
1.6.

7. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1392/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 019 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc manželům Zdeňce a Miroslavu Koppovým dle důvodové zprávy bod
č. 1.7.
8. záměr odprodat část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře cca 190 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc paní PaedDr. Danuši Sedlákové dle důvodové zprávy bod č.
1.8.
9. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2029 lesní pozemek o výměře 114 m2 v k. ú. Lošov,
obec Olomouc manželům Petru a Haně Cvrčkovým dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
10. záměr směnit část pozemku parc. č. 579 orná půda o výměře cca 273 m2 a část
pozemku parc. č. 580 ost. pl. o výměře cca 112 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve
vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za část pozemku parc. č. 515 trvalý
travní porost o výměře cca 700 m2 a část pozemku parc. č 581/2 orná půda o výměře cca
831 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 1.10.
11. záměr směnit část pozemku parc. č. 541 orná půda o výměře cca 240 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za část
pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře cca 240 m2, v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
12. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 37,02 m2 v 1. NP v objektu Kmochova č.
o. 19a, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
13. záměr přidělit místo pro pojízdný nerezový stánek panu Valeri Nikolovovi - lokalita č. 2 ul. Mlýnská - prodej cukrovinek dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
14. záměr směnit část pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 115 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku parc.
č. 4 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
15. záměr odprodat části pozemků - část parc. č. st. 104 zast. pl. o výměře 49 m2 a část
parc. č. 980/8 ost. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům
Františku a Boženě Musilovým dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1072 ost. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu I. P. Pavlova 1008/44, 1009/46
a 1010/48 v Olomouci - změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.15.
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 450/1 zahrada o výměře 256 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc manželům Mgr. Pavlu a Ludmile Pekárkovým dle důvodové zprávy
bod č. 1.17.
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 325 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc panu Dezideru Ráci dle důvodové zprávy bod č. 1.18.
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20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 39/2 zahrada o výměře 19 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc slečně Šárce Hejné dle důvodové zprávy bod č. 1.19.
21. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře cca
2 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s podmínkou využití pozemku dle
regulačního plánu dle důvodové zprávy bod č. 1.21.
22. záměr souhlasit s umístěním prosvětlených prosklených reklamních vitrín na částech
pozemků parc. č 203/1 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 53/1 ost. pl.
o výměře 1 m2 a parc. č. 861/1 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1116/1
ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice a parc.č. 432/12 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Hejčín, vše obec Olomouc společnosti euroAWK, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.22.
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1644 zast. pl. a nádvoří o výměře 491 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti SIKAM s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
24. pronájem části pozemku parc. č. 307/2 ost. pl. o výměře 726 m2 v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc společnosti SIKAM s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
25. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování telefonního
kabelu na pozemcích parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 3 960 m2 a parc. č. 88/32 ost. pl.
o výměře 976 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 425/5 ost. pl. o výměře 125 m2, parc. č. 600/1 ost. pl.
o výměře 1 333 m2 a parc. č. 600/3 ost. pl. o výměře 3 092, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 2.6.
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průjezdu a průchodu přes pozemek
parc. č. 266 ost. pl. o výměře 3 036 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch
vlastníka pozemku parc. č. 276 (dle GP parc. č. 276/1) ost. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
28. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky
NN na pozemcích parc. č. 8 zahrada o výměře 8 322 m2 a parc. č. 128 ost. pl. o výměře
1 253 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 468 ost. pl. o výměře 1 257 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí pozemku parc. č. 124/3 trvalý travní porost
o výměře 5 996 m2, objektu bez č. p. / č. e., zemědělská stavba s pozemkem parc. č. st. 579
zast. pl. a nádvoří o výměře 202 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.8.
29. pronájem části 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 č.
2.10.
30. pronájem části 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 č. 2.11.
31. pronájem části pozemku parc. č. 22/2 ost. pl. o výměře 1 104 m2 v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc společnosti STRABAG a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
32. pronájem pozemku parc. č. 2028 lesní pozemek o výměře 78 m2 v k. ú. Lošov, obec
Olomouc panu Petru Šťastnému, panu Marku Šťastnému a paní Janě Šťastné dle důvodové
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zprávy bod č. 2.17.
33. pronájem části pozemků parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 140/7 o výměře 2 m2,
parc. č. 824/2 o výměře 10 m2, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 624/25 o výměře
1 m2, parc. č. 710/20 o výměře 1 m2, parc. č. 842 o výměře 1 m2, parc. č. 583/6 o výměře
1 m2, parc. č. 624/16 o výměře 1 m2, parc. č. 710/6 o výměře 1 m2, parc. č. 677/2 o výměře
1 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 85/32, parc. č. 79/30, parc. č. 103/2, parc.
č. 79/29, parc. č. 90/32, parc. č. 79/28, parc. č. 150/3, parc. č. 79/5, parc. č. 92/3, vše ostatní
plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc město,
parc. č. 1081, parc. č. 800/9, parc. č. 590/4, parc. č. 1060/2, parc. č. 792/1, parc. č. 185/3,
parc. č. 651/3, vše ostatní plocha o výměře 1 m2 parc. č. 800/10 ost. pl. o výměře 2 m2,
parc. č. 1115 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 601/10 ost. pl.
o výměře 2 m2, parc. č. 425/5, parc. č. 589/5, parc. č. 590/1, parc. č. 601/5, parc. č. 601/8
vše ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 350/22
ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 1930, parc. č. 99/1, parc. č. 1928/1,
parc. č. 1920/3, vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 526/1
ost. plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 1178/2 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Slavonín, parc. č. 1458/8 o výměře 2 m2, parc. č. 1414/1 o výměře 3 m2, parc. č. 1420/4
o výměře 2 m2, parc. č. 1419/2 o výměře 1 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, parc.
č. 117/2, parc. č. 115/2, vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 72/6 ost. pl.
a parc. č. 48/15 zahrada, vše o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 98/6, parc.
č. 96, parc. č. 98/5, parc. č. 116/5 vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc.
č. 432/28, parc. č. 439/1, vše ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č.
204 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nový Svět, parc. č. 210/10 ostatní plocha o výměře
1 m2 v k. ú. Bělidla, vše obec Olomouc společnosti SECOM LTD, spol. s r. o. dle důvodové
zprávy bod č. 2.18.
34. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 800/2 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 480/29
ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 549/3, parc. č. 1116/1, parc. č. 185/4, parc. č. 614/1 a parc.
č. 1053/1, ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 278/97 orná půda
o výměře 1 m2, parc.č. 1086/12, parc. č. 710/13, parc. č. 824/30, parc. č. 414/2, parc. č.
653/1, parc. č. 809/1, parc. č. 278/5, parc. č. 824/29, vše ost. pl. o výměře 1 m2, parc.č.
824/33, parc. č. 861/1 a parc.č. 140/17 vše ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č.
460/19, parc. č. 460/7, parc. č. 350/30, parc. č. 535 a parc. č. 459/14, vše ost. pl. o výměře
1 m2 v k. ú. Povel, parc. č. 718/8 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
parc. č. 540/43 o výměře 1 m2 a parc.č. 541/1 o výměře 2 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín,
parc. č. 323/1 a parc. č. 73/13 vše ost. pl. o výměře 1 m2 a parc.č. 134/1 ost. pl. o výměře
2 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 1917 a parc. č. 1921, vše ost. pl. o výměře 2 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 121/9 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č.
111/3 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc společnosti SECOM LTD,
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
35. pronájem nebytových prostor 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 915 m2 a pozemků parc. č. 980/8
ost. pl. o výměře 2 889 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 č. 3.1.
36. pronájem garážového 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.
plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Jiřímu Hanákovi - rozšíření předmětu nájmu
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
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37. pronájem nebytového prostoru 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 č. 3.3.
38. pronájem nebytového prostoru o výměře 68,29 m2 v objektu na ulici Kmochova č. o. 19a,
č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
39. pronájem nebytového prostoru o výměře 80,21 m2 v objektu na ulici I. P. Pavlova č. o.
62, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu
Ing. Tomáši Pospíšilovi - rozšíření předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
40. pronájem nebytového prostoru o výměře 84,68 m2 a 29,70 m2 ve 4. NP v objektu Dolní
náměstí č. o. 38, č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc Sdružení Podané ruce Oddělení Walhalla v Olomouckém kraji. dle důvodové
zprávy bod č. 3.6.
41. 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
Domu dětí a mládeže Olomouc - Otevřenému klubu dětí a mládeže dle důvodové zprávy bod
č. 3.7.
42. pronájem nebytového prostoru 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 č.
3.8.
43. pronájem garážového stání vlevo označeného jako „A“ v 1.NP nebytového prostoru
o výměře 18,24 m2 v objektu na ulici Kmochova č. o. 19a, č. p. 291 na pozemku parc. č.
1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Ing. Jiřímu Tomečkovi dle důvodové
zprávy bod č. 3.9.
44. záměr pronajmout nebytové prostory - podzemní nebytové prostory o výměře 307 m2 a
suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v domě č. p. 856 na pozemku parc. č. st. 181
zast. pl. a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem provozování klubového
zařízení dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního
řadu na pozemku parc. č. 720/4 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR Ministerstva obrany ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
4.4.
46. pronájem pozemku parc. č. st. 576/2 zast. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany dle důvodové zprávy bod
č. 4.4.
47. pronájem částí 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 č. 4.10.
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48. pronájem části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Janu a Ing. Ludmile Mrkvovým dle důvodové
zprávy bod č. 4.13.
49. pronájem části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům Tomáši a Ing. Sylvě Kubátovým dle důvodové zprávy
bod č. 4.13.
50. pronájem části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře cca 30 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Miroslavu a Mgr. Janě Kunzfeldovým dle
důvodové zprávy bod č. 4.13.
51. pronájem části 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 č. 4.14.
52. záměr směnit pozemky parc. č. 1721/56 o výměře 391 m2, orná půda, parc. č. 1721/7
o výměře 711 m2, orná půda, parc. č. 1713 o výměře 1969 m2, zahrada, parc. č. 1711
o výměře 810 m2, zahrada, parc. č. 1715 o výměře 1180 m2, zahrada, parc. č. 1716
o výměře 433 m2, zahrada, parc. č. 1725/4 o výměře 21 m2, ostatní plocha, parc. č. 1725/2
o výměře 321 m2, ostatní plocha, parc. č. 1718/2 o výměře 985 m2, orná půda, parc. č.
1726/2 o výměře 3303 m2, orná půda, parc. č. 1723/2 o výměře 6033 m2, orná půda, parc.
č. 1724/2 o výměře 302 m2, ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1727 o výměře 432 m2
(po geom. zaměření část pozemku parc. č. 1726/4), orná půda, část pozemku parc. č.
1726/1 o výměře 3048 m2 (po geom. zaměření část pozemku parc. č. 1726/4), orná půda,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 631/1 m2 o výměře
1748 m2 (po geom. zaměření pozemek parc. č. 631/3), ostatní plocha, v k.ú. Nová ulice,
obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 94/58
o výměře 9479 m2 (po geom. zaměření pozemek parc. č. 94/58 o výměře 7353 m2 a část
pozemku parc. č. 94/96 o výměře 2126 m2), ostatní plocha a část pozemku parc. č. 94/64
o výměře 4942 m2(po geom. zaměření část pozemku parc. č. 94/96), ostatní plocha, vše k.
ú. Olomouc-město, obec Olomouc a dále pozemek parc. č. 1719 o výměře 126 m2, ostatní
plocha, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity Palackého
v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
53. záměr směnit podíl 21/100 nemovitosti č. p. 951 s pozemkem parc. č. st. 1258 zast. pl.
a nádvoří o výměře 3021 m2, jiné stavby s pozemkem parc. č. 95/11 ost. pl. o výměře 3027
m2, pozemek parc. č. 94/75 ost. pl. o výměře 1342 m2, pozemek parc. č. 94/73 ost. pl.
o výměře 1507 m2, pozemek parc. č. 94/85 ost. pl. o výměře 132 m2 včetně staveb
komunikací na nich umístěných, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dále budovu
bez č. p. na pozemcích parc. č. st. 1396/1 a parc. č. st. 1396/2, pozemek parc. č. st. 1396/1
zast. pl. a nádvoří o výměře 1518 m2, pozemek parc. č. st. 1397/1 zast. pl. a nádvoří
o výměře 61 m2, pozemek parc. č. st. 942 zast. pl. a nádvoří o výměře 317 m2, pozemek
parc. č. 584/2 ost. pl. o výměře 271 m2, část pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. o výměře
16 070 m2 včetně venkovních úprav, trvalých porostů, součástí a příslušenství, vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc, vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce za budovu č. p. 352
s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 930 m2, pozemek parc. č. 343/1
ost. pl. o výměře 3 946 m2, pozemek parc. č. 504 ost. pl. o výměře 193 m2 a pozemek parc.
č. 527/3 ost. pl. o výměře 7 445 m2 včetně jejich součásti a příslušenství, vše v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc, dále část pozemku parc. č. 449/30 ost. pl. o výměře 1808 m2 a část
pozemku parc. č. 449/38 ost. pl. o výměře 1001 m2, včetně drobných staveb, venkovních
úprav, trvalých porostů a příslušenství vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, vše ve
vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
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54. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo chůze a jízdy přes pozemek,
parc. č. 278/1 ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
55. svěření objektu č. p. 352 s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. a nádvoří o výměře
930 m2, dále pozemek parc. č. 343/1 ost. pl. o výměře 3 946 m2, pozemek parc. č. 504 ost.
pl. o výměře 193 m2 a pozemek parc. č. 527/3 ost. pl. o výměře 7 445 m2 včetně jejich
součásti a příslušenství, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc do správy společnosti Správa
nemovitostí Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
56. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 625/2 ost. pl. o výměře cca 149 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc manželům Marcele a Jaroslavu Halenkovým dle důvodové zprávy bod
č. 5.2.
57. záměr odprodat pozemek parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc manželům Marcele a Jaroslavu Halenkovým dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
58. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 30 m2 a část pozemku
parc. č. 46/1 zahrada o výměře 230 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou paní Miloslavě Kláskové dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
59. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Milanu Krásovi dle důvodové zprávy bod č.
5.4.
60. upravená pravidla pro manipulaci s majetkem statutárního města Olomouce dle přílohy č.
1. dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
61. novou přílohu nájemní smlouvy č. MAJ-EM-NS/33/2006/Gl. dle důvodové zprávy bod č.
5.9.
2. souhlasí
s odpuštěním nájmu manželům Milušce a Rudolfu Juřenovým ve výši 540,- Kč za pronájem
části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
3. nevyhovuje žádosti
1. manželů Ing. Františka a Svatavy Žouželkových o pronájem části pozemku parc. č. 515/2
ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
2. společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. o pronájem části pozemku parc. č. 1308/6
orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
3. paní MUDr. Dobroslavy Podbehlé a pan Alexandra Podbehlého o bezúplatné zřízení
věcného břemene obsahující právo přístupu a příjezdu přes pozemek parc. č. 780/1 ost. pl.
o výměře 3 084 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí pozemku
parc. č. 394 ost. pl. o výměře 136 m2, pozemku parc. č. 395 zahrada o výměře 664 m2
a objektu č. p. 53 na pozemku parc. č. 396 zast. pl. a nádvoří o výměře 358 m2, vše v k. ú.
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
4. paní Aleny Havránkové, paní Marcely Králové, paní Evy Šoltésové, pana Jaromíra
Voráče, paní Aleny Voráčové a paní Jany Rechové o bezúplatné zřízení věcného břemene
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obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 13 684
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 15/2 zahrada o výměře 822
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
5. společnosti Dalkia Česká republika, a. s. o snížení úplaty za zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 94/33 ost.
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
6. společnosti Dalkia Česká republika, a. s. o snížení úplaty za zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 5/11 ost. pl.
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
7. společnosti Dalkia Česká republika, a. s. o snížení úplaty za zřízení věcného břemene
obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl.
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
8. pana Petra Šťastného, pana Marka Šťastného a paní Jany Šťastné o pronájem části
pozemku parc. č. 2029 lesní pozemek o výměře 11 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.17.
9. paní Květoslavy Hruškové o pronájem části pozemku parc. č. 79/5 ost. pl. o výměře 6 m2
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.
10. pana Leoše Šnýdla o pronájem nebytového prostoru - podzemní nebytové prostory
o výměře 307 m2 a suterénní nebytové prostory o výměře 36 m2 v domě č. p. 856 na
pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
11. Ing. Ivana Drona o zaplacení částky 2.500.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
12. společnosti Centrum Jungle s. r. o. o pronájem nebo poskytnutí jako výpůjčky pozemek
parc. č. 346/2 o výměře 442 m2 a části pozemku parc. č. 346/4 o výměře cca 7 400 m2, vše
ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. (varianta B)
13. společnosti Centrum Jungle s. r. o. o pronájem nebo poskytnutí jako výpůjčky části
pozemků parc. č. 346/3 o výměře 3 141 m2, parc. č. 346/2 o výměře 320 m2 a parc. č. 346/4
o výměře 4 218 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.2. (varianta A)
14. Stavebního bytového družstva Olomouc o pronájem části pozemku parc. č. 962/1 ost. pl.
o výměře cca 210 m2 a části pozemku parc. č. 964 zast. pl. a nádvoří o výměře cca 1 337
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
4. ukládá
odboru koncepce a rozvoje prověřit změnu trasy navrhované komunikace VPS č. 62 - stavba
stavebních úprav a prodloužení třídy Míru od prostoru krematoria částečně ve stávající stopě
a dále směr do rozvojové plochy bydlení Na vršku v upřesněné trase dle změny II dle
důvodové zprávy bod č. 4.15.
T: 26.6.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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5. ukládá
odboru dopravy po uzavření směnné smlouvy podat žádost o vyřazení z kategorie místních
komunikací dotčených směnou a umístěných na pozemcích parc. č. 94/75, 94/85 a 94/73
vše ost. pl. v k. ú. Olomouc-město a na pozemku parc. č. 278/1 ost. pl. v k. ú. Neředín, vše
obec Olomouc na odbor stavební Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.
4.15.
T: 26.6.2007
O: vedoucí odboru dopravy
6. bere na vědomí
změnu celkové výměry a parcelních čísel pozemků z pozemku parc. č. 401/27 orná půda
o výměře 352 m2 na pozemky parc. č. 401/41 orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 401/38
orná půda o výměře 219 m2 a parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2,
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
7. uděluje
souhlas společnosti Auto Kubíček s. r. o. souhlas s realizací mobilního jednacího místa
o rozměrech 15,9 m x 7 m na pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 7750 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc. dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
8. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 19. 12. 2006, bod programu 2, bod 1. 9. ve věci schválení záměru
odprodat část pozemku parc. č. 808/4 ost. pl. o výměře cca 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc manželům Anně a Jaroslavu Liškovým dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. usnesení RMO ze dne 7. 2. 2006, bod programu 8, bod I. 9) ve věci schválení zveřejnění
směny části pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku parc. č. 4
zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
3. usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006, bod programu 2, bod I. 12) ve věci schválení
zveřejnění odprodeje pozemků část parc. č. st. 104 zast. pl. o výměře 48 m2 a část parc. č.
980/8 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům Františku
a Boženě Musilovým dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
4. usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 1. 28. ve věci schválení záměru
úplatně pronajmout pozemek parc. č. 1644 zast. pl. a nádvoří o výměře 201 m2 v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc společnosti SIKAM s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
5. usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006, bod programu 3, bod III. 5) ve věci nevyhovění žádosti
manželů Marcely a Jaroslava Halenkových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 625/2
ost. pl. o výměře cca 149 m2 a pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
6. usnesení RMO ze dne 5. 12. 2006, bod programu 6, bod 1. 6. ve věci schválení záměru
úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou paní Miloslavě Kláskové dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
7. usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 2.14 ve věci schválení
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Horka nad
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Moravou, obec Horka nad Moravou paní Miloslavě Kláskové dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
8. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006, bod programu 2, bod 1. 6. ve věci schválení záměru
úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou panu Milanu Krátovi dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
9. usnesení RMO ze dne 23. 1. 2007, bod programu 2, bod 2.7 ve věci schválení úplatného
pronájmu části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka nad Moravou,
obec Horka nad Moravou panu Milanu Krátovi dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
10. usnesení RMO ze dne 9. 1. 2007, bod programu 2, bod 4.1. ve věci revokace usnesení
RMO ze dne 9. 5. 2006, bod programu 2, bod III. 6) ve věci schválení úplatného pronájmu
části pozemku parc. č. 121/5 ost. pl. o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti AGM PETROL s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
11. usnesení RMO ze dne 9. 1. 2007, bod programu 2, bod 4.1. ve věci nevyhovění žádosti
společnosti AGM PETROL s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 121/5 ost. pl.
o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
12. usnesení RMO ze dne 9. 1. 2007, bod programu 2, bod 4.1. ve věci doporučení ZMO
nevyhovět žádosti společnosti AGM PETROL s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 121/5
ost. pl. o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
9. ruší
pravidla pro manipulaci s majetkem statutárního města Olomouce dle přílohy č. 1. dle
důvodové zprávy bod č. 5.6.
10. trvá
na svém doporučení ZMO revokovat usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2006 bod programu 3 bod
1 ve věci schválení úplatného převodu pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3.252 m2
v k. ú. Neředín z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši max. 3 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. výkup části pozemku parc. č. 142/3 ost. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc z vlastnictví pana Jaromíra Žádníka do vlastnictví statutárního města Olomouce za
kupní cenu ve výši 1000,- Kč/m2, tj. 27 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
2. výkup pozemku parc. č. st. 576/2 zast. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 11 660,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
3. rozšíření předmětu výkupu části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 (dle
GP parc. č. 959/35), části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 (dle GP parc. č.
959/33) a části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 342 m2 (dle GP parc. č. 959/34),
o komunikaci a chodníky, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstvo
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
4. navýšení kupní ceny o 259 760,- Kč, tj. z původní kupní ceny ve výši 696 120,- Kč na
955 880,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
5. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 590
m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi manžel y Ing. Irenou a Marianem Jaškovými, manžely
Ing. Hanou a Robertem Gajdošovými, panem Lubomírem Veselým, panem Liborem Hájkem
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a manžely Pavlem a Hanou Sigmundovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy
minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 se
společností ALTERMED CORPORATION a. s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle
důvodové zprávy bod č. 4.10.
7. odprodej pozemků 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 za kupní cenu ve výši 23 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 121/5 ost. pl.
o výměře 900 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc se společností AGM PETROL s. r. o. při
kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
9. darování pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3.252 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
12. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se zvýšením smluvní pokuty o 25 888,- Kč, tj. z původní částky ve výši 69 700,- Kč
na částku ve výši 95 588,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Zdeňky a Miroslava Koppových o darování pozemku parc. č. st. 1392/2
zast. pl. a nádvoří o výměře 1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.7.
2. žádosti manželů Petra a Hany Cvrčkových o odprodej pozemku parc. č. 2029 lesní
pozemek o výměře 114 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
3. žádosti společnosti TOURIST CENTRUM s. r. o. o odprodej pozemků - část parc. č.
615/1 ost. pl. o výměře 450 m2, parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2, parc. č. st.
1892/1 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st.
1894/1 zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st.
1900/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902
zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl.
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. pl.
o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 zast. pl.
o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1912/2 zast. pl.
o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1914 zast. pl.
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 zast. pl.
o výměře 20 m2, parc.č.st. 1747 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl.
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl.
o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc.č. 615/3 ost. pl. o výměře
124 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
4. žádosti společnosti Centrum Jungle s. r. o. o darování části pozemků parc. č. 346/3
o výměře 3 141 m2, parc. č. 346/2 o výměře 320 m2 a parc. č. 346/4 o výměře 4 218 m2,
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vše ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. (varianta A)
5. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej části pozemku parc. č. 962/1
ost. pl. o výměře cca 210 m2 a části pozemku parc. č. 964 zast. pl. a nádvoří o výměře cca
1 337 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
6. žádosti společnosti GRASO a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 109/1 zahrada
o výměře cca 200 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti GRASO a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
7. žádosti pana Ing. Aloise Pátka a pana Ing. Tomáše Pátka o výkup pozemků parc. č. 60/1
orná půda o výměře 177 m2 a parc. č. 59/2 orná půda o výměře 11 m2, vše v k. ú. Týneček,
obec Olomouc ze spoluvlastnictví pana Ing. Aloise Pátka (ideální podíl 1/2) a pana Ing.
Tomáše Pátka (ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod č. 4.8.
8. žádosti pana Ing. Petra Kubíčka o odprodej pozemků parc. č. 473/1 zahrada o výměře
7 362 m2 a parc. č. 473/3 zahrada o výměře 1 604 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
9. žádosti Ing. Jana Jirky o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4,
bod 39 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na pozemky parc. č.
230/1 o výměře 4 460 m2 a parc. č. 230/2 o výměře 2 500 m2, vše orná půda v k. ú. Mutkov,
obec Mutkov s panem Ing. Janem Jirkou při kupní ceně ve výši 50,- Kč/m2 dle důvodové
zprávy bod č. 5.1.
14. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí změnu celkové výměry a parcelních čísel pozemků z pozemku parc. č.
401/27 orná půda o výměře 352 m2 na pozemky parc. č. 401/41 orná půda o výměře 22 m2,
parc. č. 401/38 orná půda o výměře 219 m2 a parc. č. st. 652 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 112 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 10 ve věci schválení směny
pozemků parc. č. 1721/56 o výměře 391 m2, orná půda, parc. č. 1721/7 o výměře 711 m2,
orná půda, parc. č. 1713 o výměře 1969 m2, zahrada, parc. č. 1711 o výměře 810 m2,
zahrada, parc. č. 1715 o výměře 1180 m2, zahrada, parc. č. 1716 o výměře 433 m2,
zahrada, parc. č. 1725/4 o výměře 21 m2, ostatní plocha, parc. č. 1725/2 o výměře 321 m2,
ostatní plocha, parc. č. 1718/2 o výměře 985 m2, orná půda, parc. č. 1726/2 o výměře 3303
m2, orná půda, parc. č. 1723/2 o výměře 6033 m2, orná půda, parc. č. 1724/2 o výměře 302
m2, orná půda, část pozemku parc. č. 1727 o výměře 432 m2 (po geom. zaměření parc. č.
1726/4), orná půda, část pozemku parc. č. 1726/1 o výměře 3048 m2 (po geom. zaměření
parc. č. 1726/4), orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dále směnu
pozemku parc. č. 631/3 o výměře 1748 m2, ostatní plocha, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
vše ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 94/58 o výměře 9479
m2 (po geom. zaměření parc. č. 94/58 o výměře 7353 m2), ostatní plocha a část pozemku
parc. č. 94/64 o výměře 4942 m2(po geom. zaměření parc. č. 94/96 o výměře 7068 m2),
ostatní plocha, vše k.ú.Olomouc-město, obec Olomouc a dále pozemek parc. č. 1719
o výměře 126 m2, ostatní plocha, k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví
Univerzity Palackého v Olomouci s tím, že Univerzita Palackého v Olomouci uhradí cenový
rozdíl ve výši 1 868 660,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15.
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2. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006, bod programu 4, bod 13 ve věci nevyhovění žádosti
manželů Marcely a Jaroslava Halenkových o odprodej části pozemku parc. č. 625/2 ost. pl.
o výměře cca 149 m2 a pozemku parc. č. 541/1 zahrada o výměře 167 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2

3

PROJEKT WELLNEROVA s. r. o. - polyfunkční dům

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
1. se změnou účelu nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 809/4 ost. pl.
o výměře 1 471 m2, pozemku parc. č. 809/9 ost. pl. o výměře 429 m2, parc. č. 809/19 ost.
pl. o výměře 367 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti PROJEKT
WELLNEROVA s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.
2. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 9. 2007
a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 31. 12. 2007 při úplatném pronájmu
s následným odprodejem části pozemku parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře 374 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc společnosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o. dle důvodové
zprávy bod 2
3. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 9. 2007
a termínu k podání žádosti o stavební povolení do 31. 12. 2007 při úplatném pronájmu
s následným odprodejem pozemku parc. č. st. 2011 zast. pl. o výměře 510 m2 a části
pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 950 m2, vše v k ú. Nová Ulice společnosti
PROJEKT WELLNEROVA s. r. o. dle důvodové zprávy bod 3.
2. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 615/1 ost. pl. o výměře 320 m2 v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc společnosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o. dle důvodové zprávy bod 4.
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2.1

4

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje zveřejnění záměru
směnit pozemky parc.č. 210/2 ostatní plocha o výměře 311 m2 a parc.č. 50/5 ostatní plocha
o výměře 516 m2, vše v k.ú. Bělidla, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 216 ve
vlastnictví Miroslava Barneta za pozemek parc.č. 290/32 ostatní plocha o výměře 783 m2
a část pozemku parc.č. 633/3 ostatní plocha o celkové výměře 222 m2, dotčená výměra 120
m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví
statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu 375.060,-Kč při výše uvedené
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předpokládané výměře pozemků. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po
zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
poskytnutí náhrady škody ve výši 2.804,-Kč za pokácený ovocný strom na pozemku parc.č.
883 zahrada v k.ú. Droždín, obec Olomouc, vlastníkovi pozemku paní Heleně Otavové, dle
bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umísti stavbu - čelo propustku a trouba DN 900 a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat
nebo vjíždět na pozemek za účelem oprav, údržeb, změn a odstranění stavby, to vše na
pozemku parcela č. 1941/2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví
České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, jak je zapsáno na LV 10002
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, a to úplatně za
cenu určenou znaleckým posudkem aktuálním ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene a poplatek 120,- Kč, splatný před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí, za
užívání části dotčeného pozemku po dobu stavby, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene do 1 roku od právní moci kolaudačního souhlasu na akci „Keplerova Stará Přerovská - propustek“, dle bodu 3 důvodové zprávy
5. revokuje
část usnesení rady města ze dne 6. 2. 2007 usnesení č. 3, část 10, ve věci uzavření smlouvy
o bezúplatném zřízení věcného břemene umístění odvodňovacího žlabu na pozemku parc.č.
265/346 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 3311
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve společném
jmění manželů PhDr. Reginalda a Hany Keferových, spolu s právem vstupu a vjezdu
techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním,
a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
část pozemku parc.č. 265/346 ostatní plocha o výměře 438 m2, dotčená výměra 16 m2,
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 3311 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve společném jmění manželů PhDr.
Reginalda a Hany Keferových, za kupní cenu 1,-Kč, za podmínky uzavření kupní smlouvy do
15 let od uzavření smlouvy budoucí. To vše dle bodu 4 důvodové zprávy
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 420/6 orná půda o výměře 8484 m2 v k.ú.
Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 4126 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví PharmDr. Jarmily Študentové za cenu
394.590,-Kč, dle bodu 5 důvodové zprávy
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 910/27 orná půda
o výměře 9535 m2, dotčená výměra 350 m2, v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je
zapsáno na LV č. 847 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, ve vlastnictví společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. za cenu 480,-Kč/m2, za
podmínky uzavření kupní smlouvy do 3 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené
části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 6
důvodové zprávy
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení zastupitelstva ze dne 20. 6. 2006 usnesení č. 5, část 3, ve věci uzavření kupní
smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové výměře 2058 m2, dotčená
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plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha
494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví číslo
696 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví
Jarmily Endlicherové za cenu 1.500,-Kč/m2,
a schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové
výměře 2058 m2, dotčená plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129
m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na
listu vlastnictví číslo 696 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 2.000,-Kč/m2. To vše dle bodu 7
důvodové zprávy
9. schvaluje
uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Chválkovice - Samotišky, cyklostezka“ na
pozemku parcela č. 1075/1 orná půda v katastrálním území Samotíšky, obec Samotišky, jak
je zapsáno na LV č. 331 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc ve vlastnictví pana Bedřicha Zedníka, dle bodu 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
uzavření smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné
telekomunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. na pozemky parcela č.
782/5 orná půda a parcela č. 1970/5 ostatní plocha, oba v katastrálním území Chválkovice,
obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 9
důvodové zprávy
11. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti
statutárního města Olomouc strpět na svých pozemcích parcela č. 1970/5 ostatní plocha a
parcela č. 782/5 orná půda, oba v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, umístění
překládky podzemního vedení telekomunikační sítě a přístup a příjezd na dotčené pozemky
za účelem vybudování, oprav, údržby, změny a odstranění překládky, a to ve prospěch
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., za podmínky uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene do 1 roku od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu 10 důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.2

5

Veřejná zakázka č. 717 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
zadávacího řízení s názvem „Kanalizace Radíkov, dodatek č. 1“ archivní číslo 717.
2. ustavuje
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
- komisi posouzením kvalifikace dodavatele dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3

6

Veřejná zakázka č. 718 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky
zadávacího řízení s názvem „Denisova Pekařská, dodatek č. 3“ archivní číslo 718.
2. ustavuje
- komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
- komisi posouzením kvalifikace dodavatele dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.1

7

Veřejná zakázka č. 707 - zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení s
názvem „Investiční úvěr pro statutární město Olomouc“ archivní číslo 707
2. pověřuje
- náměstka primátora Jiřího Martináka k podpisu rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou
zakázkou.
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 3.2

8

Veřejné zakázky 706, 712, 715, změna kvalifikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
úpravu důvodových zpráv č. 3, 7 a 8 programu RMO ze dne 21.3.2007 dle předložené
důvodové zprávy.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.4
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9

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou doplněnou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
a) Synkova 11, Olomouc, velikosti 1+1, č.b.10 s Bundilovou Barborou dle důvodové zprávy
bod 1 a)
b) Pol.vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 80 s Hrbkovou Miroslavou dle důvodové zprávy
bod 1 b)
c) Pol.vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 45 s Utíkalovou Miroslavou dle důvodové zprávy
bod 1 c)
d) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 se Šťastnou Eliškou dle důvodové zprávy bod
1 d)
e) Sladkovského 1D, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s Benešem Jiřím, dle důvodové zprávy
bod 1e)
f) Topolová 4, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 28 se Skřivánkovou Jitkou dle důvodové zprávy
bod 1 f)
g) Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 7 s Mandlem Petrem a Kateřinou dle
důvodové zprávy bod 1 g)
h) Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 s Brablíkem Josefem dle důvodové zprávy
bod 1 h)
ch) Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 7 s Klučákem Josefem a Petrou dle důvodové
zprávy bod 1 ch)
i) Topolová 4, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 23 se Sieberovou Marií dle důvodové zprávy bod
1 i)
j) Jiráskova 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 3 se Spurnou Drahoslavou dle důvodové zprávy
bod 2 a)
k) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 8 se Zahradníkovou Kateřinou dle
důvodové zprávy bod 2 b)
l) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 11 s Bangovou Annou dle důvodové zprávy
bod 2 c)
m) Helsinská 10, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1 s Mgr. Truxovou Zuzanou dle důvodové
zprávy bod 3 a)
n) Vojanova 4, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4 s Matějkovou Martou dle důvodové zprávy bod
3 b)
o) Zikova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4 s Bachanovou Květoslavou dle důvodové zprávy
bod 3 c)
p) Rooseveltova 47, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5 s Bartošem Reném dle důvodové zprávy
bod 3 d)
q) Sladkovského 1D, Olomouc, vel. 1+2, č. b. 5 se Škorpíkovou Zuzanou dle důvodové
zprávy bod 1j)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
Voňková Marie, Přichystalova 62, Olomouc
Skácelová Monika, Přichystalova 62, Olomouc
Hirošová Věra, Dolní nám. 6, Olomouc
Skácel Petr, Karla, U Hradeb 2, Olomouc
Svrchokrylová Miroslava, Horní nám.20, Olomouc
Novotná Kateřina, Petr, U Letiště 6, Olomouc
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Kaščák Milan, Ivana, Černá cesta 5, Olomouc
Klimešová Ludmila, Josef, Černá cesta 9, Olomouc
Peterková Pavlína, Černá cesta 11, Olomouc
Forajta Stanislav, Dagmar, Černá cesta 15, Olomouc
Lakvová Věra, Černá cesta 17, Olomouc
Moravské divadloOlomouc, Černá cesta 19, Olomouc
Bičanová Monika, Černá cesta 21, Olomouc
Dostalíková Oldřiška, Kosmonautů 12, Olomouc
Chlapíková Petra, Kosmonautů 16, Olomouc
Kováčová Martina, Černá cesta 21, Olomouc
Proche Ladislav, Ladislava, Černá cesta 11, Olomouc
Soušek Jaroslav, Božena, Černá cesta 3, Olomouc
Koppová Pavla, Jiráskova 10A, Olomouc
Martošová Barbora, Jiráskova 10C, Olomouc
Škodová Ivana, Josef, Peškova 2, Olomouc
Šalantai Jarmila, Rumunská 11, Olomouc
Kubíček Václav, Jana, Rumunská 11, Olomouc
Prošková Lenka, Topolová 6, Olomouc
Šindelka Jaroslav, Topolová 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a)
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
Janatová Anna, Sladkovského 1E, Olomouc
Demlíková Jiřina, Politických vězňů 4, Olomouc
Skácelová Vlasta, Politických vězňů 2, Olomouc
Chalupová Marie, Přichystalova 68, Olomouc
Janíková Františka, Přichystalova 68, Olomouc
Nedbal Bohumil, Příčná 4, Olomouc
Vašíček Jiří, Příčná 4, Olomouc
Drtil Ludvík, Bohuslava, Příčná 2, Olomouc
Tylšarová Miloslava, Fischerova 6, Olomouc
Šamová Katarína, Fischerova 2, Olomouc
Sotorníkova Růžena, Holečkova 9, Olomouc
Přibyl Václav, Jiřina, Peškova 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 b)
c) na 1rok s nájemci:
Kment Ladislav, Pavelčákova 1, Olomouc
Čtvrtlíková Zuzana, Radek, Černá cesta 3, Olomouc
Juřenová Renata, Martin, Černá cestra 13, Olomouc
Geržová Jitka, Černá cesta 5, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 c)
d) na 1/2 roku s nájemci:
Dombiová Monika, Jan, Pavelčákova 21, Olomouc
Švancarová Zdena, Nálevkova 11, Olomouc
Daniel Jaromír, Soňa, Černá cesta 5, Olomouc
Synková Veronika, Černá cesta 5, Olomouc
Černá Eva, P.Přichystala 70, Olomouc
Čurejová Kristýna, P. Přichystala 70, Olomouc
Baliarová Renata, Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc
Gáborová Marie, P. Přichystala 70, Olomouc
Cínová Věra, P. Přichystala 70, Olomouc
Balážová Jozefa, P. Přichystala 70, Olomouc
Mrázek Eduard, P. Přichystala 70, Olomouc - 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 4 d)
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2. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po přechodu nájmu:
Cína Ivan, Černá cesta 31, Olomouc
Pospíšil Pavel, Švédská 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a,b)
3. s výměnou bytů:
Daniel Rudolf, Komenského 54, Přerov
Petrová Lenka, Černá cesta 9, Olomouc
Lačný Petr, U Letiště 4, Olomouc
Oláhová Olga, U Letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b)
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4

10

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Mgr. Kvapilovou Olgou
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Mückovou Karlou
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Ludmilou Šubovou
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem Miroslavem Rašťákem
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Vlastou Růžičkovou
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.1

11

Změna Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech v
majetku Statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložená Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku Statutárního
města Olomouce s účinností od 4.4.2007
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.2

12

Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v
majetku SmOl - návrh změny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh změny Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v majetku SmOl dle
důvodové zprávy
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4.3

13

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 459/6, ostatní plocha, o výměře 265 m2, v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 410/4, zahrada, o výměře 186 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 366/2, zahrada, o výměře 787 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.3.
5. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 101/1, zahrada, o výměře 759 m2, v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.4.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nevyhovět žádosti paní Evy Kráčmarové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 101/1,
zahrada, o výměře cca 9 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.5.
7. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1663, ostatní plocha, o výměře 64 m2, v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.6.
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8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Petra Zamykala ve věci prodeje pozemku parc. č. 497/2, zahrada, o výměře
326 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.7.
9. schvaluje
uzavření dohody o ukončení stávající smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 820, zahrada,
o výměře 286 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené dne 15. 1. 2003 mezi
statutárním městem Olomouc, jako pronajímatelem, a manžely Janem a Drahomírou
Slámovými, manžely Pavlem a Helenou Bartošovými, manžely Karlem a Alžbětou
Klepáčovými, manžely Eduardem a Lenkou Novotnými, Vladislavem a Marií Krejčiříkovými,
Josefem Víchou, jako nájemci dle důvodové zprávy bod 1.8.
10. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 820, zahrada, o výměře 286 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako pronajímatelem, a manžely
Janem a Drahomírou Slámovými, manžely Pavlem a Helenou Bartošovými, manžely
Eduardem a Lenkou Novotnými, Josefem Víchou, Hanou Zábojníkovou a Janou Zbořilovou,
jako nájemci, na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní dobou, za nájemné 5,- Kč/m2/rok
dle důvodové zprávy bod 1.8.
11. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod 8, část 55, a schválit prodej podílu o velikosti
ideálních 67/1266 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 1.732,- Kč a náklady 988,- Kč dle důvodové zprávy bod
1.9.
12. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 4, část 7, a schválit prodej pozemku parc. č. 75/54,
ostatní plocha, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jednou ideální devítinou Veronice
Karchňákové za kupní cenu 300 000,- Kč, jednou ideální devítinou manželům MUDr. Zoře a
MUDr. Kamilovi Vysloužilovým za kupní cenu 200 013,- Kč, jednou ideální devítinou
Martinovi Kernovi za kupní cenu 184 500,- Kč, jednou ideální devítinou Petře Michalíkové za
kupní cenu 182 500,- Kč, jednou ideální devítinou Martině Petrželové za kupní cenu
176 500,- Kč, jednou ideální devítinou Hildegardě Hutkové za kupní cenu 131 200,- Kč,
jednou ideální devítinou manželům Drahomíře a Zdeňkovi Mikušovým za kupní cenu
131 000,- Kč, jednou ideální devítinou Marii Metlíkové za kupní cenu 126 550,- Kč a jednou
ideální devítinou Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s. za kupní cenu 120 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod 1.10.
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Miroslava Nováka o odkup jedné ideální devítiny pozemku parc. č. 75/54,
ostatní plocha, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.10.
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Marie Daubnerové ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 627/8
v domě č. p. 627 (Palackého 5), obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.1.
15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, část 45, ve věci názvu kupující organizace
a schválit prodej nebytové jednotky č. 759/11 v domě č. p. 759 (Wanklova 8) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na společných částech domu č. p. 759 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 373/10058 na pozemku parc. č. st. 1057, zastavěná
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plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvanáctka Olomouc, za kupní cenu celkem 28.430,Kč, za jednotku 7.721,- Kč, za pozemek 1.914,- Kč a náklady 18.795,- Kč dle důvodové
zprávy bod 2.2.
16. schvaluje
výpověď z nájmu nájemci ATE Company s. r. o. s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové
zprávy bod 2.3.
17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, část 14, ve věci prodeje nebytové jednotky č.
607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947
na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947
na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, ATE Company, s. r. o., za kupní cenu celkem 81.691,- Kč, z toho jednotka
78.292,- Kč, pozemek 1.028,- Kč a náklady 2.371,- Kč dle důvodové zprávy bod 2.3.
18. schvaluje
záměr pronajmout a následně prodat nebytovou jednotku č. 607/24 v domě č. p. 607
(Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na společných částech
domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na pozemku parc. č. st.
982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem
81.691,- Kč, z toho jednotka 78.292,- Kč, pozemek 1.028,- Kč a náklady 2.371,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2.3.
19. schvaluje
výpověď z nájmu nájemci ATE Company s. r. o. s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové
zprávy bod 2.4.
20. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005, bod 5, část 15, ve věci prodeje nebytové jednotky č.
607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947
na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947
na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, ATE Company, s. r. o., za kupní cenu celkem 102.084,- Kč, z toho jednotka
98.358,50 Kč, pozemek 1.291,50 Kč a náklady 2.434,- Kč dle důvodové zprávy bod 2.4.
21. schvaluje
záměr pronájmu s následným prodejem nebytové jednotky č. 607/25 v domě č. p. 607
(Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na společných částech
domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na pozemku parc. č. st.
982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem
102.084,- Kč, z toho jednotka 98.358,50 Kč, pozemek 1.291,50 Kč a náklady 2.434,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2.4.
22. doporučuje zastupitelstvu města
vyhovět žádosti manželů Ošťádalových a Jelínkových a prodat dům č. p. 564 (Wellnerova
15) dle prohlášení vlastníka, které je zavkladováno v katastru nemovitostí
23. ukládá
pověřenému náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajištění uzavření místnosti v domě
Dolní náměstí 26 zazděním tak, aby ji nebylo možno užívat ze sousední nemovitosti Dolní
náměstí 27 a současně provést úpravy společných částí domu tak, aby byl umožněn přístup
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do této místnosti z domu Dolní náměstí 26 nebo ze dvora dle důvodové zprávy bod 2.6.
T: 26.6.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
24. schvaluje
záměr prodat dům č. p. 112 (Dolní náměstí 26) s pozemkem parc. č. st. 537/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 403 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 2.6.
25. schvaluje
záměr pronajmout a následně prodat nebytovou jednotku č. 643/102 v domě č. p. 643
(Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/27415 na společných částech
domu č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 726/27415 na pozemku parc. č. st.
818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, předem
určenému zájemci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Jana Boska Olomouc dle
důvodové zprávy bod 2.7.
26. nevyhovuje
žádosti pana Oldřicha Žocha ve věci pronájmu nebytové jednotky č. 643/102 v domě č. p.
643 (Palackého 8) dle důvodové zprávy bod 2.7.
27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Oldřicha Žocha ve věci prodeje nebytové jednotky č. 643/102 v domě č. p. 643
(Palackého 8) dle důvodové zprávy bod 2.7.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 719/5 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. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Tomáši a Haně
Jurkovým, za kupní cenu ve výši 167.674,- Kč, z toho za jednotku 164.603,- Kč, za pozemek
1.117,- Kč, náklady 1.954,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Františku Korcovi, za kupní cenu ve výši
109.441,- Kč, z toho za jednotku 106.158,- Kč, za pozemek 2.355,- Kč, náklady 928,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 3.2.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodů A) - C) dle důvodové zprávy bod 3.3.
31. nevyhovuje žádosti
paní Aleny Kabilkové ve věci vrácení nájemného za nájem bytové jednotky č. 858/4 v domě
Komenského 1 a započtení její pohledávky z nájemného vůči nedoplatku kupní ceny na tuto
bytovou jednotku, dle důvodové zprávy bod 4.1.
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32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 961/4 v domě č. p. 961 (Foerstrova
17), k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Karlu Kvochovi, a to do 31. 8. 2007, dle důvodové
zprávy bod 4.2.
33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1022/10 v domě č. p. 1022, 1023
(Vojanova 18, 20), v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, manželům Janu a Šárce Tögelovým, a
to do 31. 8. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.3.
34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 132/4 v domě č. p. 132 (Palackého
25), v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Boženě Hrušákové, a to do 31. 8. 2007, dle
důvodové zprávy bod 4.4.
35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
opětovné žádosti pana Luboše Zemana ve věci započtení částky 135.101,- Kč a 70.000,- Kč
do kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/37 v domě č. p. 693 (Nešverova 1), v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.5.
36. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se změnou prohlášení vlastníka - rozdělení nebytové jednotky č. 51/12 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2486/11567 na domě č. p. 51 (Lafayettova 1)
a pozemku parc. č. st. 508, zastavěná plocha a nádvoří, na nebytovou jednotku č. 51/12 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1386/11567 na domě č. p. 51 a pozemku parc. č. st.
508, zastavěná plocha a nádvoří, a na nebytovou jednotku č. 51/13 se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1100/11567 na domě č. p. 51 a pozemku parc. č. st. 508, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.6.
37. schvaluje
uznání faktur dle přílohy č. 8 a dle důvodové zprávy bod 4.7.
38. schvaluje
vrácení II. částí kupních cen dle bodů a) - i), dle důvodové zprávy bod 4.8.
39. souhlasí
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce
v domech, kde byly byty prodány do osobního vlastnictví, dle důvodové zprávy bod 4.9.
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 5

14

Rozpočtové změny roku 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou 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
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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
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Rozpočtové změny - soupis nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
3. schvaluje
vykrytí částek dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Pravidla pro provádění rozpočtových změn a řešení nekrytých
požadavků na rozpočet SmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
bod č. 33 usnesení RMO ze dne 27. 01. 2004
3. schvaluje
- Pravidla pro provádění rozpočtových změn a řešení nekrytých požadavků na rozpočet
SmOl, s účinností od 01. 05. 2007
- Obsah jednotného formuláře „Návrh rozpočtové změny“
- Obsah jednotného formuláře „Návrh na zařazení požadavku do soupisu nekrytých
požadavků na rozpočet SmOl“
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4. ukládá
postupovat dle schválených Pravidel pro provádění rozpočtových změn a řešení nekrytých
požadavků na rozpočet SmOl, s účinností od 01. 05. 2007
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odborů
ředitel Městské policie Olomouc
ředitelé příspěvkových organizací
5. ukládá
vložit formuláře dle bodu usnesení č. 3 do šablon MmOl
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru informatiky
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 7
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II. etapa protipovodňových opatření - dopravní řešení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s variantou č. 1) dopravního řešení dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9

18

Stezka pro in line bruslení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zadání prověřovací studie dle důvodové zprávy
3. zařazuje
finanční částku potřebnou na pořízení studie ve výši 450 000 Kč do seznamu nekrytých
požadavků
4. ukládá
OKR po vykrytí částky pořídit prověřovací studii na in line stezku
T: 14.8.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10
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Krátkodobá protipovodňová opatření

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
navrhovaný postup dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
zařazení částek dle bodu 2 důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11
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Přechod Velkomoravská

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat opatření dle varianty 2 důvodové zprávy a závěru diskuse
T: 17.4.2007
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13
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RARSM

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zastoupení města v orgánech Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy dle doplněné
důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 14
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Nové smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, včetně příloh
2. schvaluje
uzavření nových smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, příp. dodatků ke
smlouvám dle důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi podepsat smlouvy
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
vedoucímu OŽP zajistit odeslání smluv
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16
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Sluňákov o.p.s. vyúčtování příspěvků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit podrobné vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy a uzavřené smlouvy
T: 15.5.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17
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Sluňákov o.p.s. činnost

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit prezentaci činnosti o.p.s. Sluňákov na jednání komise ŽP
T: 2.5.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18
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Prodloužení vodovodu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s řešením dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
předložit příslušné rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy
T: 17.4.2007
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil: Major Martin, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 19
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Cyklostezka Chválkovice, Samotíšky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
ihned jednat s orgány památkové péče s cílem umístění cyklostezky podél historické aleje s
použitím povrchu vhodného pro cykloturistiku a in - line bruslení
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru investic
Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 20
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Souhrnná zpráva - Program regenerace sídliště Úzké díly

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle bodu 4 a) důvodové zprávy
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3. ukládá
odboru investic zařadit do návrhu plánu investic roku 2008 zpracování urbanistické studie
sídliště Nové Sady dle bodu 4 d důvodové zprávy
T: říjen 2007
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
předložit důvodovou zprávu na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 21
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MPO - pořízení užitkového vozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pořízení užitkového vozidla pro potřeby MPO dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
způsob financování nákupu vozidla
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 23
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MPO - výroční zpráva 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 24
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Pověření ředitele MPO plněním některých úkolů při řízení
obecní policie

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pověření ředitele MPO plněním některých úkolů při řízení městské policie
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3. pověřuje
náměstka primátora SmOl Jiřího Martináka podpisem dokumentu obsahujícího pověření
ředitele MPO
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 25
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MPO - koncepce činnosti na období 2007-2010

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předloženou Koncepci rozvoje činnosti MPO dle důvodové zprávy
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 26
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROCKER BAR v ulici
Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 18 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR - HERNA v ulici
Lazecká 55, Olomouc, v rozsahu 4,14 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SVATOVÁCLAVSKÝ
PIVOVAR v ulici Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 56 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL v
ulici tř. Svobody, Olomouc, v rozsahu 8,88 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST v
ulici Jánského č. 8, Olomouce, v rozsahu 20,4 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy

31

7. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna MOSER v ulici
Masarykova 36, Olomouc, v rozsahu 10 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy
8. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB v ulici
Dlouhá 54A, Olomouc, v rozsahu 6,4 m2 dle bodu 7 důvodové zprávy
9. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINÁRNA F 1 v ulici
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 9 m2 dle bodu 8 důvodové zprávy
10. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení QUEEN v ulici I.P.
Pavlova č. 63A, Olomouc, v rozsahu 45,5 m2 dle bodu 9 důvodové zprávy
11. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar LA SCALA v ulici
Masarykova č. 15, Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 dle bodu 10 důvodové zprávy
12. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U SLOVANA v ulici
Řepčínská 44, Olomouc v rozsahu 25,2 m2 dle bodu 11 důvodové zprávy
13. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KALDERA v ulici
Kosinova 7, Olomouc v rozsahu 12 m2 dle bodu 12 důvodové zprávy
14. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna - bar GARRIGUE v
ulici Masarykova 11, Olomouc, v rozsahu 12,5 m2 dle bodu 13 důvodové zprávy
15. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN v
ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 68,3 m2 dle bodu 14 důvodové zprávy
16. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
RASPUTIN v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 76 m2 dle bodu 15 důvodové zprávy
17. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNICE v ulici Mlýnská
2, Olomouc, v rozsahu 70 m2 dle bodu 16 důvodové zprávy
18. souhlasí
s revokací usnesení č. 15, část 4 z 93. schůze RMO konané dle 28.3.2006 dle bodu 17
důvodové zprávy
19. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO VOLKA
na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 27 m2 dle bodu 18 důvodové zprávy
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 27

33

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla Policie ČR v souladu s důvodovou zprávou ad
A)
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla Okresního soudu v Olomouci v souladu s
důvodovou zprávou ad B)
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 28

34

Olomouc CITY

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu jízdního řádu linky 895766 do Olomouc CITY včetně obsluhy nových zastávek dle
předložené důvodové zprávy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 29
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Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru školství
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4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 17.4.2007
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 30

36

Příspěvky na drobné veřejně prospěšné aktivity s výší
příspěvku do 5 000,--Kč

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč dle
přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 17.4.2007
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31
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Program prevence kriminality - Partnerství na rok 2007 výsledky dotačního řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Programu prevence kriminality Partnerství na rok 2007
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3. ukládá
v případě finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu postupovat dle „Zásad
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Strategie
prevence kriminality na léta 2004 až 2007 pro rok 2007“, a to ihned po obdržení dotace
T: 17.4.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34
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Program prevence kriminality-Partnerství na rok 2007 -čerpání
finanční rezervy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na čerpání finančních prostředků z nespecifikované rezervy dle bodu 2 důvodové
zprávy
3. schvaluje
návrh na rozpočtovou změnu dle bodu 3 důvodové zprávy
4. ukládá
informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce o použití nespecifikované
rezervy určené na Program prevence kriminality-Partnerství na rok 2007 dle důvodové
zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35

39

Komunitní plánování sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na změnu manažerky pracovní skupiny „Senioři“ dle důvodové zprávy
3. schvaluje
rozšíření zaměření pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb „Děti a
mládež“ a změnu jejího názvu dle důvodové zprávy
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4. schvaluje
ustanovení Skupiny pro dohodu komunitního plánování sociálních služeb na území města
Olomouce dle důvodové zprávy
5. ukládá
oslovit navržené členy Skupiny pro dohodu komunitního plánování sociálních služeb na
území města Olomouce
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
6. schvaluje
návrh na změnu organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb na území
města Olomouce dle důvodové zprávy
7. bere na vědomí
informace o průběhu implementace 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v
Olomouci na období let 2007-2008 dle důvodové zprávy
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36

40

Plán činnosti oddělení cestovního ruchu r. 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
plán činnosti cestovního ruchu města Olomouce pro rok 2007 dle předložené důvodové
zprávy
3. ukládá
ihned realizovat plán činnosti cestovního ruchu města Olomouce pro rok 2007 dle
předložené důvodové zprávy
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 37
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Internetová prezentace pro CR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
postup realizace internetové prezentace pro CR ve smyslu předložené důvodové zprávy
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 38
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Bývalé autobusové nádraží - návrh dalšího postupu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ruší
záměr pronajmout a následně odprodat pozemky v lokalitě autobusového nádraží u Tržnice
3. ukládá
oznámit rozhodnutí o zrušení záměru pronajmout a následně odprodat pozemky v lokalitě
bývalého autobusového nádraží u Tržnice všem zájemcům, kteří podali svoje nabídky
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
4. ukládá
předložit varianty dalšího postupu v lokalitě bývalého autobusového nádraží
T: 29.5.2007
O: Novotný Martin, primátor města; vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 39
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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: 40
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Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatného povolení k vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, odst. I.
3. neschvaluje
přidělení povolení k vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy, odst. II., žádosti 1 a 2
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 41

45

Organizační záležitosti-organizační změny v odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru investic MmOl dle předložené důvodové zprávy s účinností od
1. 5. 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43

46

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru kancelář
primátora

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru kancelář primátora dle předložené důvodové zprávy s účinností
od 1. 5. 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43.1

47

Organizační záležitosti-organizační změny v odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
a) organizační změny v odboru správy MmOl dle předložené důvodové zprávy s účinností od
1. 5. 2007
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu:43.2

48

Organizační záležitosti - organizační změna v odboru kancelář
primátora a majetkoprávním odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru kancelář primátora a majetkoprávním dle předložené důvodové
zprávy s účinností od 10. 4. 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 43.3

49

Žádost Římskokatolické farnosti sv. Michala 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: 46

50

Fond rozvoje bydlení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
udělit souhlas s převzetím dluhu stávajícího dlužníka Stavebního bytového družstva
Olomouc, IČ 90816 novým dlužníkem Společenstvím pro dům Řezáčova 452/2, Olomouc Lazce, IČ 27770281
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 47

51

Bezúplatný převod majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh smlouvy o bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky CAS 25 mezi
Statutárním městem Olomouc a obcí Hlubočky dle přílohy č.1 důvodové zprávy
3. schvaluje
podmínky pro bezúplatný převod movitého majetku státu, zastoupeného Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku Statutárního města Olomouc dle
přílohy č. 3 důvodové zprávy
4. doporučuje
zastupitelstvu schválení bezúplatného převodu automobilové stříkačky CAS 25
5. ukládá
odboru ochrany předložit smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu dle schválených
podmínek
T: 5.6.2007
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 48
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Stav požární ochrany SmOl

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany SmOl za rok 2006
2. ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro RMO u organizací města za
rok 2007
T: prosinec 2007
O: vedoucí odboru ochrany
3. ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro RMO o stavu požární ochrany u organizací
města za rok 2007
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí odboru ochrany
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 49

53

ZOO Olomouc - nákup vysokozdvižného vozíku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s nákupem vysokozdvižného vozíku dle důvodové zprávy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 51

54

Odborné komise RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
tajemníky odborných komisí dle důvodové zprávy
3. jmenuje
tajemníky odborných komisí dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedy a tajemníky příslušných odborných komisí RMO
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 52

55

Příspěvky v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozdělení příspěvku v oblasti sportu dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových
změn
3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro
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poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce
T: 17.4.2007
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
předložit příspěvky nad 50 000,-Kč dle předložené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 53

56

MDO - zřízení revizního vstupu vzduchotechniky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s čerpáním finančních prostředků z fondu reprodukce HIM Moravského divadla Olomouc ve
smyslu důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 54

57

Sauna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle návrhu řešení důvodové zprávy
3. ukládá
zpracovat návrh dodatku ke smlouvě s firmou Olterm & TD, a.s. o provozování a pronájmu
sauny dle bodu 4 důvodové zprávy
T: 12.6.2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
zařadit do návrhu plánu investic roku 2008 finanční prostředky na úhradu 50% podílu
nákladů na realizaci sauny
T: říjen 2007
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 56
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58

Různé - matrika

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje
variantu I. povolit konání svatby mimo stanovený den
3. doporučuje
zastupitelstvu pověřit oddáváním PhDr. Evu Baslerovou
4. ukládá
ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 usnesení
T: 17.4.2007
O: vedoucí odboru správy
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 57

59

Akciové společnosti s účastí města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o delegování zástupců města Olomouce do obchodních
společností, ve kterých má město Olomouc majetkovou účast
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit v souladu s § 84 odst. 2 písmene g) a h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce města
Olomouce do orgánů obchodních společností.
Návrh na členy:
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.,Tovární 1059/41, Olomouc-Hodolany
představenstvo: RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Mgr. Marta Vláčilová, Ing. Jaromír Czmero, Mgr.
Václav Hušek, Ing. Jan Dostál, Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA
dozorčí rada: Mgr. Jan Hándl, Zdeněk Ptačovský
Olterm & TD Olomouc, a. s., Jánského 469/8,Olomouc
představenstvo: Ing. Martin Tesařík, Ing. Oldřich Šputa, Ing. Bc. Pavel Kolář
dozorčí rada: Radim Schubert, PhDr. Marcela Hanáková, doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D.
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3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce delegovat zástupce města Olomouce na valnou hromadu
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., a valnou hromadu Olterm & TD Olomouc, a. s.
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 58

60

Žádost Národního Cirkusu originál Berousek, s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství v plné výši
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 59

Martin Novotný
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík
1. náměstek primátora
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