USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Olomouce, konané dne 15. 5. 2007

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15. 5. 2007 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 31, část 2 usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, týkající se ulice Farská - vodovod
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr pronajmout pozemek parc. č. 253/2 orná půda o výměře 1 381 m2 a parc. č. 244/1
orná půda o výměře 4 865 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
1.1.
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 210 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod 1.2.
3. záměr pronajmout pozemek parc. č. 264 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu Ing. Josefu Krpelíkovi dle důvodové zprávy
bod 1.3.
4. záměr pronajmout pozemek parc. č. 265 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu RNDr. Jiřímu Kunertovi dle důvodové zprávy
bod 1.4.
5. záměr pronajmout parkovací místo č. 1 o výměře 18,50 m2 v objektu Peškova č. o. 1, č. p.
484 na pozemku parc. č. st 861 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.5.
6. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 208,86 m2 ve 2. NP v objektu MŠ Lužická 7,
na pozemku parc. č. st. 566 objekt obč. vybavenosti v k. ú. Povel, obec Olomouc
občanskému sdružení Montessori Olomouc-rodinné centrum dle důvodové zprávy bod 1.6.

7. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 350/33 ost. pl. o výměře 500 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc občanskému sdružení Montessori Olomouc-rodinné centrum dle
důvodové zprávy bod 1.6.
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/17 ost. pl. o výměře 85 m2 v k. ú.
Pavlovičky, obec Olomouc společnosti VM INVEST, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.7.
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře 1 600 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc společnosti Skanska DS a.s. dle důvodové zprávy bod 1.8.
10. záměr pronajmout stavbu bez čp/če s pozemky parc. č. st. 1337/1 zast. pl. a nádvoří,
parc. č. st. 1337/2 zast. pl. a nádvoří a dále pozemku parc. č. 615/19 ost. pl. o celkové
výměře 1.500 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Skanska DS a.s. dle
důvodové zprávy bod 1.8.
11. záměr odprodat část pozemku parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc paní Ivaně Fiuráškové dle důvodové zprávy bod 1.10.
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 116/14 ost. pl., parc. č. 116/15 ost. pl. a parc. č. 116/17
ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-město , obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod 2.2.
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování potrubí
tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1365, parc. č. 1344/4, parc. č. 1344/5 a parc. č.
1344/2, vše orná půda v k. ú. Hynkov, obec Příkazy ve prospěch obce Příkazy dle důvodové
zprávy bod 2.3.
14. poskytnutí jako výpůjčky pozemky parc. č. 654/1 ost. pl. o výměře 8 375 m2, parc. č. 653
zast. pl. a nádvoří o výměře 268 m2, část parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 890 m2 a
část parc. č. 655/1 lesní pozemek o výměře 890 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc
Tělovýchovné jednotě Sokol Chomoutov dle důvodové zprávy bod 2.4.
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN
na pozemku parc. č. 291/11 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.5.
16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů VN, NN
a trafostanice na pozemcích parc. č. 322/5 ost. pl. a parc. č. 322/6 ost. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod 2.6.
17. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN
na pozemku parc. č. 218 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.7.
18. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování rozvodu VN
na pozemku parc. č. st. 964 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.8.
19. pronájem části pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Pavlovičky,
obec Olomouc paní Mgr. Janě Krejčiříkové dle důvodové zprávy bod 2.9.
20. pronájem části pozemku parc. č. 576/2 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti MORELLO, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 2.10.
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21. pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu Milanu Daubnerovi dle důvodové zprávy bod 2.11.
22. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 172 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Františku a Marii Moťkovým dle důvodové
zprávy bod 2.12.
23. pronájem 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.
za podmínek dle upravené důvodové zprávy bod 2.13.
24. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 69/9 trvalý travní porost
o výměře 190 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s paní Zorou Ježkovou dle návrhu odboru
majetkoprávního dle důvodové zprávy bod 2.14.
25. uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 475/2 ostatní plocha
o výměře 36 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Auto Zbožínek
s. r. o. dle návrhu odboru majetkoprávního dle důvodové zprávy bod 2.15.
26. pronájem části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc panu Ing. Lukáši Zimmermannovi dle důvodové zprávy bod 2.16.
27. pracovní skupinu na výběr nájemce 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
ve složení Mgr.Vláčilová, pan Martinák, paní Tesařová, Ing. Rozbořil a RNDr. Šnevajs
dle důvodové zprávy bod 3.1.
28. pronájem pozemků parc. č. 700/7 o výměře 13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře
1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod 4.6.
29. pronájem pozemků parc. č. 719/1 o výměře 4 162 m2, parc. č. 719/2 o výměře 997 m2
a parc. č. 719/3 o výměře 174 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
společnosti K - stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod 4.6.
30. záměr směnit část pozemku parc. č. 1721/10 o výměře 23 572 m2, orná půda
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce
za budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 126, budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 127,
budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 128, budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 191,
budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 192, budovu č. p. 76 na st. parc. č. 97 vč. přístavby
(nyní v kolaudačním řízení) na částech pozemků st. parc. č. 97, parc. č. 31/8, parc. č.
31/55 a parc. č. 31/59, včetně venkovních úprav, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
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Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. dle důvodové zprávy
bod 5.9.
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti Contur agency s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda
o výměře 6 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.1.
2. manželů Anny a Josefa Cihlářových o pronájem pozemků parc. č. 721/1 o výměře
1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6.
3. paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o zvýšení nájemného
za pronájem pozemku parc. č. 708/6 ost. pl. o výměře 403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve spoluvlastnictví paní Marcely Durkalcové (ideální podíl 1/3), pana Libora Šálka
(ideální podíl 1/6) a pana Vladimíra Šálka (ideální podíl ½) dle důvodové zprávy bod 5.1.
4. společnosti Lingua centrum jazyková škola o umístění směrové šipky na navigační
systém města Olomouce dle důvodové zprávy bod 5.2.
5. manželů Petronely a Jiřího Planičkových o pronájem části pozemku parc. č. 207/18 ost. pl.
o výměře 40 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.9.
6. paní Pavlíny Rozmahelové o revokaci části usnesení RMO ze dne 17. 4. 2007, bod
programu 2, bod 3.4. ve věci rozšíření účelu v nebytovém prostoru o výměře 125,71 m2
v objektu Pavelčákova č. o. 21 zast. plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc o teplou
kuchyni, prodej párků v rohlíku, domácích klobás, studených nealkoholických nápojů přes
prodejní okénko ve výloze dle důvodové zprávy bod 3.5.
3. souhlasí
1. s odepisováním vložených investic ve výši 149 895,40 Kč ve vlastním účetnictví Charity
Olomouc v pronajatých nebytových prostorách v objektu Peškova č. o. 1, Olomouc dle
důvodové zprávy bod 3.2.
2. s prodloužením doby nájmu o následujících 10 let s možností opětovného prodloužení
a se změnou způsobu uplatnění valorizace dle důvodové zprávy bod 3.3.
3. se změnou způsobu uplatnění valorizace dle důvodové zprávy bod 3.4.
4. s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. j. MAJ-PR-NS/17/2005/M ve věci snížení
výměry pozemku parc. č. st. 23/1 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 4.2.
5. s vydlážděním části pozemků parc. č. 418/1 ostatní plocha o výměře 8,5 m2, parc. č.
406/19 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 404/1 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění odpadních nádob na komunální odpad
pro bytový dům SVJ na Masarykově třídě 954/51, 955/53, 956/55 v Olomouci dle důvodové
zprávy bod 5.3.
6. s umístěním informačního zařízení na lano pouličního osvětlení v ulici Pekařské
v Olomouci společnosti VIDEOPRIVAT svět filmu s. r. o. dle důvodové zprávy bod 5.4.
7. se snížením nájemného u pronájmu pozemků parc. č. 401/9 zahrada o výměře 2561 m2
a parc. č. 401/3 zahrada o výměře 1037 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.5.
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8. se změnou účelu nájmu části pozemku parc. č. 841/12 o výměře 500 m2 a části pozemku
parc. č. 841/93 o výměře 80 m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 5.7.
9. s odpuštěním 50% čistého nájemného za užívání nebytových prostor na ulici Vodární 1
v domě čp. 484 s parc. č. 107 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc
paní Ireně Svobodové po dobu rekonstrukce ulice Pekařské dle důvodové zprávy bod 5.8.
10. se změnou smluvních podmínek dle upravené důvodové zprávy u pronájmu 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. schváleného RMO
dne 3. 4. 2007 dle důvodové zprávy bod 2.13.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. směnu části pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku parc.
č. 4 zahrada o výměře 85 m2, část pozemku parc. č. st. 23/1 zast. pl. a nádv. o výměře
17 m2 a část pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře 10 m2, vše k. ú. Černovír, obec
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle důvodové
zprávy bod 4.1.
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 700/7 o výměře
13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní
ceně ve výši 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4.6.
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 719/1 o výměře
4 162 m2, parc. č. 719/2 o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 o výměře 174 m2, vše orná půda
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K - stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši
850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4.6.
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4. odprodej pozemků parc. č. st. 295/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 m2, parc. č. st. 292/3
zast. pl. a nádvoří o výměře 34 m2, parc. č. 475/20 ost. pl. o výměře 158 m2 a parc. č.
475/19 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti C&H Farm,
a.s. za kupní cenu ve výši 111 820,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.7.
5. odprodej pozemku parc. č. 835/70 ost. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Černovír, obec
Olomouc společnosti Školagro s. r. o. za kupní ve výši 13 140,- Kč dle důvodové zprávy bod
4.8.
6. odprodej ozemku parc. č. 181/5 orná půda o výměře 1 171 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc manželům Aleši a Karle Hrdličkovým za kupní cenu ve výši 494 920,- Kč dle
důvodové zprávy bod 4.9.
7. odprodej pozemku parc. č. 612 zahrada o výměře 334 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
panu Bc. Vladimíru Halouzkovi za kupní cenu ve výši 104 940,- Kč dle důvodové zprávy bod
4.10.
8. odprodej pozemků parc. č. st. 168 zast. pl. o výměře 170 m2 a parc. č. 45/46 orná půda
o výměře 1 384 m2, vše v k.ú. Nový Svět, obec Olomouc panu Antonínu Mračkovi za kupní
cenu ve výši 777 000,- Kč bez možnosti splátek kupní ceny dle důvodové zprávy bod 4.11.
9. uzavření budoucí směnné smlouvy na pozemky parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, parc. č.
st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 74 m2,
parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a nádvoří
a parc. č. 31/8 o výměře 21 231 m2, orná půda, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. za pozemky parc. č.
1722/2 o výměře 3156 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3279 m2, část parc. č. 1721/11
o výměře 3515 m2, parc. č. 1721/12 o výměře 4497 m2 a část parc. č. 1721/10 o výměře
8496 m2, vše orná půda, část parc. č. 1724/1 o výměře 175 m2, ost. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové
zprávy bod 5.9.
5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Petra a Marie Adamových o směnu pozemků parc. č. 1366 zast. pl.
a nádvoří o výměře 22 m2 a parc. č. 1367 zahrada o výměře 811 m2, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Petra Adama za část pozemku parc. č. 607/2 ost. pl. o výměře
cca 135 m2 a část pozemku parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře cca 65 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.3.
2. žádosti manželů Petra a Marie Adamových o směnu pozemků parc. č. 1366 zast. pl.
a nádvoří o výměře 22 m2 a parc. č. 1367 zahrada o výměře 811 m2, vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc ve vlastnictví pana Petra Adama za část pozemku parc. č. 607/48 ost. pl. o výměře
cca 350 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.3.
3. žádosti paní Vladimíry Korytarové o odprodej objektu bez č. p. / č. e., jiná stavba
na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. a nádvoří o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.4.
4. žádosti manželů Anny a Josefa Cihlářových o odprodej pozemků parc. č. 721/1 o výměře
1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6.
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5. žádosti paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o revokaci
usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 63 ve věci nevyhovění žádosti paní
Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o výkup pozemku parc. č.
708/6 ost. pl. o výměře 403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní
Marcely Durkalcové (ideální podíl 1/3), pana Libora Šálka (ideální podíl 1/6) a pana
Vladimíra Šálka (ideální podíl ½) do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové
zprávy bod 5.1.
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 2

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit na pozemku
parc.č. st. 1030 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno
na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc,
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, přípojku NN pro inteligentní zastávky, spolu
s právem vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav, provozování a odstranění stavby. Věcné
břemeno se zřizuje za úplatu 16.600,-Kč, a to na dobu neurčitou. To vše dle bodu 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění stavby „Přípojky NN k inteligentním
zastávkám v rámci projektu rozvoje MHD v Olomouci“ na pozemku parcela č. 148/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc,
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic
a dálnic ČR a vjezdu a vstupu na výše uvedenou nemovitost za účelem údržby, oprav
a provozování této stavby. Věcné břemeno je zřizováno úplatně, a to za jednorázovou
finanční náhradu ve výši 123,50 Kč. To vše dle bodu 2 důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na spoluvlastnický podíl Vladimíra Prášila id. 1/27 na pozemku
parc.č. 798 ostatní plocha o výměře 1279 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno
na LV 1029 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc,
za část pozemku parc.č. 1300/7 orná půda o výměře 1534 m2, dotčená část 830 m2, v k.ú.
Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc,
bez doplatku cenového rozdílu. Přesná výměra dotčené části pozemku parc.č. 1300/7 v k.ú.
Droždín bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 3 důvodové
zprávy
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5. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit na pozemcích
parc.č. 1137/8 orná půda a parc.č. 1155/10 orná půda, vše v k.ú. 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, VTL plynovodní
přípojku DN 100, spolu s právem vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav, provozování,
změn a odstranění stavby. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, a to na dobu neurčitou.
To vše dle bodu 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 470/1 ostatní plocha o výměře 350 m2
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1076 v podílovém spoluvlastnictví
Petra a Pavla Jurášových za pozemky parc.č. 505/2 orná půda o výměře 2236 m2 a parc.č.
506 orná půda o výměře 780 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je vše zapsáno
na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc,
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu 120.485,-Kč.
Výměra dotčené části pozemku parc.č. 470/1 v k.ú. Droždín bude upřesněna po zaměření
geometrickým plánem, dle bodu č. 5 důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Veřejná zakázka č. 721 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Požárníků, kanalizace, dodatek č. 2“ archivní číslo 721 uchazeči dle návrhu komise
obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3
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Veřejná zakázka č. 722 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Chomoutov - hasičská zbrojnice, dodatek č. 3“ archivní číslo 722 uchazeči dle návrhu
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.1
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Veřejná zakázka č. 709 - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení s názvem
„ČOV - oprava kogenerační jednotky Jenbacher“ archivní číslo 709.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.3
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Veřejná zakázka č. 707 - komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení
dle důvodové zprávy.
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 3.4
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Veřejná zakázka č. 713 - zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 108 zákona č. 137/2006 Sb. a v návaznosti na odst. 3 článku 2.1.5
soutěžních podmínek zrušení soutěže o návrh s názvem „Návrh Radničních listů“ archivní
číslo 713.
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 3.6
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Veřejná zakázka č. 711 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
- v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jehož nabídka neplnila
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu komise pro otevírání obálek
obsaženém v důvodové zprávě.
- v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, který nesplnil kvalifikaci
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové
zprávě.
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2. schvaluje
- v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání částí veřejné zakázky
s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů“ archivní číslo 711 uchazečům dle návrhu
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.8
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Veřejná zakázka č. 723 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky „Sluňákov
SEV, dodatek č. 6“ archivní číslo 723 uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové
zprávě.
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 3.9
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Veřejná zakázka č. 706 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem
„Oprava povrchů komunikací „ archivní číslo 706 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící
komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 3.10
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Veřejná zakázka č. 731, zahájení, komise, porota

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
a) v souladu s ust. § 103 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky soutěže o návrh
s názvem „Návrh Radničních listů“ archivní číslo 731 dle upravené důvodové zprávy.
b) uzavření mandátní smlouvy na provedení zadávacího řízení se společností GORDION,
s.r.o.
2. jmenuje
a) v souladu s ust. § 106 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. soutěžní porotu včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
b) komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace včetně náhradníků ve složení dle
důvodové zprávy.
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3. pověřuje
- primátora SmOl k podpisu všech zásadních právních dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 3.11
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
Tř. Svornosti 31, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s Vážanovou Janou dle důvodové zprávy,
bod 1)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemcem:
Poláchová Petra, Skupova 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a)
b) na 1rok s nájemci:
Pláničková Jiřina, Rooseveltova 107, Olomouc
Suchý Karel, Milena, Rožňavská 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 b)
2. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po přechodu nájmu bytu:
Skácelová Renata, Kosmonautů 20, Olomouc
Majznerová Helena, Černá cesta 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a,b )
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 4
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 142 (Palackého 25)
na pozemku parc. č. st. 559, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 600 mm vpravo od prvního okna zleva při pohledu z ulice Palackého ve výšce
7400 mm nad úrovní chodníku, jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 1 důvodové
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zprávy, ve prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod
1.1
3. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží na průčelí budovy č. p. 602 (Sokolská
19) na pozemku parc. č. st. 10, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 500 mm vlevo od prvního okna z pravé strany při pohledu z ulice Sokolské
ve výšce 6650 mm nad úrovní chodníku, jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 2
důvodové zprávy, ve prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové
zprávy bod 1.1.
4. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 572 (Sokolská 25)
na pozemku parc. č. st. 15, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 350 mm vlevo od prvního okna zleva při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 5900
mm nad úrovní chodníku, jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 3 důvodové
zprávy, ve prospěch Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod
1.1.
5. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení
- závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na
pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc,
1000 mm od levé hrany budovy při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 6550 mm nad úrovní
chodníku,
- závěs č. 2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na
pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 900 mm od pravé hrany budovy při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 6400 mm
nad úrovní chodníku,
jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 4 důvodové zprávy, ve prospěch
Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.1.
6. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení
- závěs č. 1 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 450 mm od levé hrany budovy při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 5800 mm nad
úrovní chodníku,
- závěs č. 2 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 3500 mm od prvního okna zleva při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 5950 mm
nad úrovní chodníku,
- závěs č. 3 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 2000 mm vlevo od třetího okna zleva při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 5800
mm nad úrovní chodníku,
jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 5 důvodové zprávy, ve prospěch
Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.1.
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7. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení
- závěs č. 4 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 550 mm od
levé hrany průčelí budovy při pohledu z ulice Sokolské ve výšce
6150 mm nad úrovní chodníku,
- závěs č. 5 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 500 mm vpravo od druhého okna z pravé strany od pravé hrany průčelí při
pohledu z ulice Sokolské ve výšce 5900 mm nad úrovní chodníku,
jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 6 důvodové zprávy, ve prospěch
Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.1.
8. schvaluje
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, provozování,
údržby a opravy kotevních úchytů trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení
- závěs č. 6 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 750 mm vpravo od třetího okna zprava při pohledu z ulice Sokolské ve výšce 6600
mm nad úrovní chodníku,
- závěs č. 7 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 9050 mm od pravé hrany pravého křídla budovy při pohledu z ulice Sokolské ve
výšce 6800 mm nad úrovní chodníku,
- závěs č. 8 umístěný ve druhém nadzemním podlaží budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, 2200 mm od pravé hrany pravého křídla budovy při pohledu z ulice Sokolské ve
výšce 6950 mm nad úrovní chodníku,
jak je vyznačeno na nákresu, který je přílohou č. 7 důvodové zprávy, ve prospěch
Dopravního podniku města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.1.
9. schvaluje
záměr prodat tyto nemovitosti
- dům č. p. 111 s pozemkem parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 891
m2, dle geometrického plánu č. 1349-111/2006 se jedná o dům č. p. 111 na pozemku
parc. č. st. 138/1 zastavěná plocha, o výměře 579 m2, a na pozemku parc. č. st. 138/3,
zastavěná plocha, o výměře 313 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
- pozemek parc. č. st. 425/5, zahrada, o výměře 584 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 1.2.
10. ukládá
pověřenému náměstku RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit projektovou dokumentaci na
oddělení domu č. p. 111 od domu bez čp/če, bývalé kino Lípa, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
T: 17.7.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
11. schvaluje
pracovní skupinu ve složení J. Martinák, Mgr. Vláčilová, JUDr. Major, H. Tesařová, ing.
Rozbořil, MUDr. Fischer, RNDr. Šnevajs, ing. Dostál, k projednání a případnému doporučení
majetku vhodného k prodeji, dle důvodové zprávy bod 1.3
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Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 5

15

Rozpočtové změny roku 2007 + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2007 včetně dodatku
č. 1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2007 dle předložené důvodové zprávy včetně dodatku č. 1
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2007
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 6

16

Odstavy autobusů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
lokality pro odstav autobusů při akcích většího rozsahu na území města Olomouce
3. schvaluje
lokalitu A) pro každodenní odstav turistických autobusů dle bodu 3.1. důvodové zprávy
4. schvaluje
využití bývalé zastávky linky č.16 na nám. Národních hrdinů dle bodu 3.3. důvodové zprávy
5. ukládá
odboru dopravy zajistit provedení dopravního značení v lokalitě pro vybranou variantu
v souladu s postupem uvedeným b bodě 3.1. důvodové zprávy
T: 17.7.2007
O: vedoucí odboru dopravy
6. ukládá
odboru dopravy zajistit úpravu bývalé zastávky linky č.16 na nám. Národních hrdinů dle bodu
3.3. důvodové zprávy
T: 17.7.2007
O: vedoucí odboru dopravy
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7. ukládá
OVVI oddělení cestovního ruchu zajistit informování jednotlivých dopravců (cestovních
kanceláří) o možnostech parkování turistických autobusů ve městě Olomouci
T: 17.7.2007
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 7
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Olomouc - Region card

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8

18

Vrácení kostek DPMO a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy realizovat vrácení kostek dle předložené důvodové zprávy
T: 29.5.2007
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 9

19

Vodovodní přípojka „kasárna Neředín“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zajistit převzetí stávajícího vodovodního řadu dle bodu B) důvodové zprávy
T: 17.7.2007
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 11

15
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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 ESO BAR v ulici
Masarykova 13, Olomouc, v rozsahu 10,35 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIZZERIE v ulici
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BISTRO U VALOUCHA
v ulici Zeyerova 14, Olomouc, v rozsahu 15,34 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U KEJKLÍŘE v ulici
Ztracená 2, Olomouc, v rozsahu 22,5-10,5 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ BAR MEEX v ulici
Pavelčákova 11, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy
7. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu 57 m2 dle bodu 6 důvodové zprávy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 12
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Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyhrazením 11 parkovacích stání pro návštěvníky „Delfínka“ v souladu s důvodovou
zprávou ad A)
3. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání na Dolním náměstí pro vozidla magistrátu v souladu
s důvodovou zprávou ad B)
4. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 6 vozidel zákazníků Ferrocentra v souladu s důvodovou
zprávou ad C)
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5. souhlasí
s vyhrazením parkovacích stání pro 2 vozidla klientů Volksbank CZ a.s. v souladu
s důvodovou zprávou ad D)
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13

22

Umístění lunaparku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
přeloženou důvodovou zprávu
2. neschvaluje
umístění LTZ (lunaparku) v ulici Legionářská dle bodu 1 důvodové zprávy
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 13.1
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Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 14

24

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 - zvýšení kapacity
školy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zvýšením kapacity Základní školy Olomouc, Gagarinova 19 dle důvodové zprávy
3. souhlasí
se změnou zápisu v rejstříku škol dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2007
4. ukládá
předložit žádost o změnu zápisu v rejstříku škol v souvislosti se zvýšením kapacity školy
dle důvodové zprávy
T: 29.5.2007
O: vedoucí odboru školství
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Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15

25

ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - souhlas s uzavřením
nájemní smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Olomouc,Dvorského 33 dle důvodové zprávy
3. nesouhlasí
s finančním vyrovnáním nákladů za opravy bytu dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Dvorského 33 a nájemkyni.
T: 29.5.2007
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16

26

Zvýšení sazby za dovoz stravy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
sazbu za dovoz stravy dle důvodové zprávy s účinností od 1.1.2008
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení odběratele stravy
T: 26.6.2007
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17

18

27

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté SmOl v roce 2006
na celoroční sportovní činnost-volejbal ženy

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

28

Kontrola hospodaření s majetkem a s finančními prostředky
poskytnutými z rozpočtu zřizovatele v roce 2006 u MŠ Žižkovo
nám. 3

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

29

Petice občanů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zaslat uvedeným zástupcům občanů informaci o projednání petice dle důvodové zprávy
T: 29.5.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 21

30

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu v Olomouci
( pátý ročník )

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
soutěžní podmínky a složení hodnotící komise
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3. ukládá
zveřejnit vyhlášení soutěže a informovat KMČ
T: 29.5.2007
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 22

31

Přednádraží - podchod

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací opravy dle bodu F.5 upravené důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 23

32

Komise pro obnovu a rozvoj

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uvolnění a jmenování členů KOR dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 24

33

Čechovy sady - sociální zařízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení akce „Čechovy sady - sociální zařízení“ do návrhu rozpočtu roku 2008
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 25
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34

Na Vlčinci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zařadit náklady na projektovou dokumentaci do návrhu rekonstrukcí komunikací v roce 2007
T: 29.5.2007
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
3. ukládá
náměstkovi JUDr. Majorovi jednat se zástupci VN dle bodu C3 důvodové zprávy
T: 26.6.2007
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 26
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Křelovská - Svatoplukova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu 3 a) důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 28

36

ZŠ prof. Z. Matějčka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle návrhu řešení důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Bod programu: 29
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Rozvoj výstaviště Flora

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším postupem přípravy dle bodu 3.1 důvodové zprávy
Olomouc“ v rozsahu DÚR do 1. kola výzvy ROP

„Rozvoj výstaviště Flora

3. ukládá
ihned poslat připomínky na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
k prováděcímu dokumentu ROP regionu soudržnosti Střední Morava ve smyslu variant A, B
a D bodu 4. důvodové zprávy
T: 29.5.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
4. ukládá
připravit smlouvu o pronájmu pozemků nutných pro realizaci projektu ve vlastnictví Flory
Olomouc statutárnímu městu Olomouc jako přílohu žádosti o dotaci
T: listopad 2007
O: ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
pokračovat v jednání s ČD, a.s. o odprodeji pozemků nutných pro realizaci parkoviště
v rámci projektu
T: listopad 2007
O: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
6. ukládá
zahájit výběrové řízení na zhotovitele DSP (DZS) včetně inženýrské činnosti po vydání
pravomocného územního rozhodnutí k projektu „Rozvoj výstaviště Flora Olomouc“
T: 17.7.2007
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30

38

Kasárna Neředín - plnění podmínek rozhodnutí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu ve složení realizačního týmu projektu dle upraveného bodu 1. důvodové zprávy
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3. schvaluje
návrh zajištění naplnění podmínek poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků
strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání
s názvem Projekt regenerace zóny-statutární město Olomouc-kasárna Neředín, ev. č.: 1.2
R/225
4. ukládá
zajistit plnění podmínek poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních
fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání dle části IV, čl. A.,
odst. (2), (3), (4) a čl. B., odst. (1), (2), (3), (4) po dobu uvedenou v bodě 4. důvodové zprávy
T: dle důvodové zprávy
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odd. hospodářského rozvoje
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31
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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: 32
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Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení bezplatných povolení k vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 33
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Cyklostezka Bystřička

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit návrh na zajištění zdrojů na projektovou dokumentaci dle důvodové zprávy vnitřní
rozpočtovou změnou
T: 29.5.2007
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34
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Žádost TSMO, a. s.

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: 35
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Organizační záležitosti-organizační změny v odboru sociálních
služeb a zdravotnictví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2007 do 30. 11. 2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 37
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Chladící věže - zimní stadión

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
další postup dle varianty B. důvodové zprávy
3. zařazuje
částku dle varianty B. důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
4. schvaluje
vykrytí částky dle bodu 3 usnesení z rezervy rozpočtu k dispozici
5. ukládá
odboru investic ihned zajistit realizaci opatření dle varianty B. důvodové zprávy
T: 29.5.2007
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 38

Martin Novotný
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík
1. náměstek primátora
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