USNESENÍ
z 29. sch ze Rady m sta Olomouce, konané dne 2. 10. 2007

Poznámka:
- zve ejn na je upravená verze Usnesení z d vodu dodržení p im enosti rozsahu
zve ej ovaných osobních údaj podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních
údaj v platném zn ní;
- do úplné verze Usnesení mohou ob ané m sta Olomouce v p ípad pot eby
nahlédnout na organiza ním odd lení (1. patro radnice, dve e . 12)
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Kontrola usnesení (v etn kontroly usnesení se tvrtletním
termínem pln ní)

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
- informace o pln ní usnesení k termínu pln ní 2. 10. 2007 dle ásti A) d vodové zprávy
- informace o pln ní usnesení s termínem pln ní tvrtletn dle ásti B) d vodové zprávy
2. prodlužuje
termíny pln ní usnesení dle ásti A) a B) d vodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod 10, ást 4 usnesení RMO ze dne 27.6.2006, týkající se II. etapy protipovod ových
opat ení
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. zám r pronajmout objekt bez p./ e. ob anská vybavenost na pozemku parc. . st. 664
zast. pl. a nádvo í o vým e 320 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc D tskému centru 1990 dle
d vodové zprávy bod 1.2.
2. zám r odprodat pozemek parc. . 629/35 zahrada o vým e 60 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdle d vodové zprávy bod 1.3.
3. zám r odprodat pozemky parc. . st. 447/1 zast. pl. a nádvo í o vým e 13 m2, parc. .
1106/83 zahrada o vým e 142 m2 a parc. . 1106/82 zahrada o vým e 729 m2, vše v k. ú.
ernovír, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.4.
4. zám r odprodat ást pozemku parc. . 303 ost. pl. o vým e 29 m2 v k. ú. Olomouc m sto, obec Olomouc spole nosti CERTAS CZ, spol. s r. o. dle d vodové zprávy bod 1.5.

5. zám r pronajmout garážové stání . 1 o vým e 19,40 m2, v dom Balbínova . o. 7, 9, .
p. 371 na pozemku parc. . st. 662 zast. pl. a nádvo í v k. ú. Hej ín, obec Olomouc dle
d vodové zprávy bod 1.6.
6. zám r odprodat pozemek parc. . 1142 zahrada o vým e 46 m2 v k. ú.
Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.7.

ep ín, obec

7. zám r pronajmout a následn odprodat pozemky parc. . 1045/29 zahrada o vým e
202 m2, parc. . 18/5 zahrada o vým e 71 m2 a parc. . st. 40/2 zast. pl. a nádvo í
o vým e 137 m2, vše v k. ú. ernovír, obec Olomouc za ú elem výstavby rodinného domu
dle d vodové zprávy bod 1.8.
8. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 174/7 zahrada o vým e 50 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.9.
9. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 174/7 zahrada o vým e 51 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.10.
10. zám r pronajmout ást pozemku 174/7 zahrada o vým e 97 m2 v k. ú. Chválkovice,
obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.11.
11. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 174/7 zahrada o vým e 220 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.12.
12. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 174/7 zahrada o vým e 77 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.13.
13. zám r pronajmout ást pozemku parc. . 174/7 zahrada o vým e 57 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.14.
14. zám r odprodat ást pozemku parc. . 945/3 orná p da o vým e 45 m2 v k. ú. ep ín,
obec Olomouc manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.15.
15. zám r pronajmout pozemek parc. . 134 kultury zahrada o vým e 333 m2 v k. ú.
Pavlovi ky, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – rozší ení subjektu na stran
nájemce dle d vodové zprávy bod 1.16.
16. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN
na pozemku parc. . 605 ost. pl. o vým e 2 066 m2 v k. ú. Svatý Kope ek, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a.s. dle d vodové zprávy bod 2.1.
17. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelu NN na pozemku parc. . 605 ost. pl. o vým e 2 066 m2 v k. ú.
Svatý Kope ek, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a.s. dle d vodové
zprávy bod 2.1.
18. pronájem pozemku parc. . 313/12 ost. pl. o vým e 23 824 m2 v k. ú. Ne edín, obec
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m stu Olomouc dle
d vodové zprávy bod 2.2.
19. schvaluje ukon ení smlouvy o podnájmu uzav enou mezi nájemcem spole ností
FREIGO - TRANS INTERNATIONAL TRANSPORT spol. s r. o. a podnájemcem statutárním
m stem Olomouc dohodou ke dni 31. 12. 2007 dle d vodové zprávy bod 2.3.
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20. bezúplatné z ízení v cného b emene obsahující právo ch ze a jízdy p es pozemek parc.
. 13 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc ve prosp ch nemovitosti . p.
1137 objekt k bydlení na pozemku parc. . st. 135/2 zast. pl. a nádvo í v k. ú. Olomoucm sto, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 2.4.
21. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemcích parc. . 291/11
ost. pl. a parc. . 335/1 ost. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.5.
22. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav
a údržby na pozemcích parc. . 291/11 ost. pl. a parc. . 335/1 ost. pl., vše v k. ú. Droždín,
obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.5.
23. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku parc. . 2022 ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.8.
24. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. . 2022 ost. pl. v k. ú.
Lošov, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy
bod 2.8.
25. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN, spojky SVCZ50 a p ípojkové sk ín SS100 na pozemku parc. . 2/1 ost. pl. a
pozemku parc. . 3 orná p da, vše v k. ú. Týne ek , obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.9.
26. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN, spojky SVCZ50 a p ípojkové sk ín SS100
na pozemku parc. . 2/1 ost. pl. a pozemku parc. . 3 orná p da, vše v k. ú. Týne ek, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.9.
27. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN a
VN na pozemku parc. . 629/1 ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.10.
28. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel NN a VN na pozemku parc. . 629/1 ost. pl. v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové
zprávy bod 2.10.
29. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN
na pozemcích parc. . 74/1, parc. . 115/3, parc. . 115/17, parc. . 30/15 a parc. . 34/1,
vše ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s.
30. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel NN na pozemcích parc. . 74/1, parc. . 115/3, parc. . 115/17,
parc. . 30/15 a parc. . 34/1, vše ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.11.
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31. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemku parc. . 1093/1
ost. pl. v k. ú. Samotišky, obec Samotišky ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod 2.12.
32. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav
a údržby na pozemku parc. . 1093/1 ost. pl. v k. ú. Samotišky, obec Samotišky ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.12.
33. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN na
pozemcích parc. . 271 a parc. . 272 vše ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc a umíst ní
betonového sloupu na pozemku parc. . 272 ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.13.
34. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel NN na pozemcích parc. . 271 a parc. . 272 vše ost. pl.
v k. ú. Lošov, obec Olomouc a umíst ní betonového sloupu na pozemku parc. . 272 ost. pl.
v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové
zprávy bod 2.13.
35. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemcích parc. . 401/6
ost. pl. a parc. . 401/7 ost. pl., vše v k. ú. Hej ín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.14.
36. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav
a údržby na pozemcích parc. . 401/6 ost. pl. a parc. . 401/7 ost. pl., vše v k. ú. Hej ín, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.14.
37. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemku parc. . 282 ost.
pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce,
a. s. dle d vodové zprávy bod 2.15.
38. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav
a údržby na pozemku parc. . 282 ost. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.15.
39. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN
na pozemku parc. . 708/7 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.16.
40. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel NN na pozemku parc. . 708/7 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.16.
41. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN
na pozemku parc. . 291/11 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.17.
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42. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelu NN na pozemku parc. . 291/11 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.17.
43. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel VN, NN
a trafostanice na pozemcích parc. . 322/5 ost. pl. a parc. . 322/6 ost. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové
zprávy bod 2.18.
44. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabel VN, NN a trafostanice na pozemcích parc. . 322/5 ost. pl. a
parc. . 322/6 ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.18.
45. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN
na pozemku parc. . 218 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ
Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.19.
46. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelu NN na pozemku parc. . 218 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.19.
47. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování rozvodu VN
na pozemku parc. . st. 964 zast. pl. a nádvo í v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.20.
48. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování rozvodu VN na pozemku parc. . st. 964 zast. pl. a nádvo í v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy
bod 2.20.
49. úplatné z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. . 116/14 ost. pl., parc. . 116/15 ost. pl. a parc. . 116/17
ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-m sto , obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce,
a. s. dle d vodové zprávy bod 2.21.
50. uzav ení smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. . 116/14 ost. pl., parc. .
116/15 ost. pl. a parc. . 116/17 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-m sto , obec Olomouc
ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.21.
51. pronájem objektu bez . p./ . e. s pozemkem parc. . 531/2 zast. pl. a nádvo í o vým e
747 m2 a pozemek parc. . 531/1 ost. pl. o vým e 8 588 m2, vše v k. ú. Svatý Kope ek,
obec Olomouc St ední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o., v rozsahu d vodové
zprávy bod 3.1.
52. uzav ení smlouvy o umíst ní za ízení – technologie pro p enos WiFi signálu na d m
na adrese Voskovcova .or. 2, p. 727, kat. úz. Nové Sady, obec Olomouc za stanovených
podmínek a dodržení požadavk navrhovaných SNO, a.s., na dobu neur itou s t ím sí ní
výpov dní lh tou dle d vodové zprávy bod 3.2.
53. uzav ení dodatku .1 ke smlouv o uzav ení budoucí darovací smlouvy . MAJ-INB/11/2006/Hoa mezi statutárním m stem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle d vodové zprávy bod 5.6.
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54. dodatek .32 ke smlouv o nájmu, provozování a údržb ve ejného vodovodu
a kanalizace, ze dne 29. 3. 2000, mezi statutárním m stem Olomouc
a ST EDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. dle d vodové zprávy bod 5.7.
55. uzav ení dodatku .1 ke smlouv o uzav ení budoucí darovací smlouvy . MAJ-INB/5/2005/Hoa mezi statutárním m stem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a OLOMOUCKÝM KRAJEM jako budoucím dárcem., dle d vodové zprávy bod 5.8.
56. uzav ení smlouvy o budoucí darovací smlouv na infrastrukturní stavbu „Obytný soubor
Kaskády Hej ín“ – vodovodní a kanaliza ní ady mezi statutárním m stem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a spole ností Kaskády Hej ín s. r. o. jako budoucím dárcem dle
d vodové zprávy bod 5.9.
57. uzav ení dodatku . 8 ke Smlouv o nájmu, správ a provozování Plaveckého stadionu
. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000 se spole ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d vodové
zprávy bod 5.10.
58. zám r na využití areálu Korunní pevn stky (odprodat nebo pronajmout nebo pronajmout
a následn odprodat nebo poskytnout jako výp j ku) jinou stavbu . p. 941 s pozemkem
parc. . 691 zast. pl. a nádvo í o vým e 103 m2 (strážnice), jinou stavbu . p. 939
s pozemkem parc. . 692 zast. pl. a nádvo í o vým e 17 932,67 m2 (hlavní sklad), jinou
stavbu . p. 940 s pozemkem parc. . 693 zast. pl. a nádvo í o vým e 465 m2 (menší
sklad), jinou stavbu bez . p. / . e. s pozemkem parc. . 755 zast. pl. a nádvo í o vým e
838 m2 (bývalá prachárna), pozemk parc. . 101/6 os1. pl. o vým e 2.339 m2, parc. .
101/7 ost. pl. o vým e 174 m2, parc. . 101/10 ost. pl. o vým e 734 m2, parc. . 102/4 ost.
pl. o vým e 514 m2, parc. . 102/5 ost. pl. o vým e 1 998 m2, parc. . 102/6 ost. pl.
o vým e 930 m2, parc. . 102/7 ost. pl. o vým e 102 m2, parc. . 102/11 ost. pl. o vým e
5 624 m2, parc. . 102/12 ost. pl. o vým e 5 043 m2, parc. . 102/18 ost. pl. o vým e
728 m2, parc. . 128/1 ost. pl. o vým e 2 276 m2, parc. . 102/10 zahrada o vým e
121 m2, vše v k. ú. Olomouc-m sto, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 5.11.
2. sv uje
objekt bez p./ e. ob anská vybavenost na pozemku parc. . st. 664 zast. pl. a nádvo í
a objekt bez p./ e. ob anská vybavenost na pozemku parc. . st. 601 zast. pl. a nádvo í,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc do správy odboru školství Magistrátu m sta Olomouce dle
d vodové zprávy bod 1.1.
3. ukládá
1. odboru majetkoprávnímu vypov d t nájemní smlouvu na ást pozemku parc. . 1106/82
zahrada o vým e 294 m2 v k. ú.
ernovír, obec Olomouc uzav enou s panem
xxxxxxxxxxxxxxxx za ú elem z ízení zeleninové zahrádky dle d vodové zprávy bod 1.4.
2. odboru majetkoprávnímu vypov d t smlouvu o nájmu na pozemky parc. . 1045/29
zahrada o vým e 202 m2, parc. . 18/5 zahrada o vým e 71 m2 a parc. . st. 40/2 zast. pl.
a nádvo í o vým e 137 m2, vše v k. ú. ernovír, obec Olomouc uzav enou s manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1.8.
T: 30. 10. 2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
1. odboru správy uhradit zp tn zvýšení nájemného za r. 2006 o míru inflace v roce 2005 a
zvýšení nájemného za r. 2007 o míru inflace v roce 2006 (bez úrok z prodlení) dle
d vodové zprávy bod 3.4.
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2. odboru správy vejít v jednání s pronajímateli ve v ci uzav ení dodatku k nájemní smlouv
ohledn up esn ní ustanovení o nájemném ( l. IX. smlouvy) a doby trvání nájemního vztahu
( l. IV. smlouvy) dle d vodové zprávy bod 3.4.
T: 15. 10. 2007
O: vedoucí odboru správy
5. souhlasí
1. jako budoucí vlastník pozemk parc. . 719/5 ost. pl. o vým e 576 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc a parc. . 720/5 ost. pl. o vým e 117 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, že výše uvedené pozemky budou zatíženy stavbou "270 308 Morava,
Olomouc - zvýšení kapacity koryta 2.A etapa" dle d vodové zprávy bod 2.6.
2. s provedením stavebních úprav v nebytových prostorách (místnost .128 a .129)
v objektu Podnikatelského inkubátoru Univerzity Palackého v Olomouci na ulici Šlechtitel
.o.21, .p.813 na pozemku parc. .st. 1721/63 zastav ná plocha a nádv. v k.ú.Holice
u Olomouce, obec Olomouc v p edpokládané výši 122.253,-K s tím, že po doložení
a odsouhlasení faktur bude náklady za technické zhodnocení p edm tu nájmu odepisovat
nájemce ve svém ú etnictví dle d vodové zprávy bod 3.3.
6. ud luje
souhlas se stavbou “270 308 Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta 2.A etapa“ na
ástech pozemk parc. . 298/1 ost. pl. o vým e 73 m2, parc. . 622/8 zahrada o vým e
986 m2, parc. . 622/7 trv. travní porost o vým e 291 m2, parc. . 622/6 zahrada o vým e
72 m2, parc. . 373/1 orná p da o vým e 306 m2, parc. . 385/4 trv. travní porost o vým e
8960 m2, parc. . 373/3 orná p da o vým e 93 m2, parc. . 395/1 ost. pl. o vým e 338 m2,
parc. . 401/1 zahrada o vým e 113 m2, parc. . 719/4 ost. pl. o vým e 235 m2, parc. .
588/6 ost. pl. o vým e 657 m2, parc. . 342/2 ost. pl. o vým e 1304 m2, parc. . 588/4 ost.
pl. o vým e 398 m2, parc. . 715/2 ost. pl. o vým e 224 m2, parc. . 715/1 ost. pl. o vým e
262 m2, parc. . 342/3 ost. pl. o vým e 313 m2, parc. . 592/1 ost. pl. o vým e 2059 m2,
parc. . 307/1 trv. travní porost o vým e 1111 m2, parc. . 593 ost. pl. o vým e 274 m2,
parc. . 300/1 orná p da o vým e 4575 m2, parc. . 623/7 ost. pl. o vým e 2653 m2, parc.
. 623/3 ost. pl. o vým e 2507 m2, parc. . 300/3 ost. pl. o vým e 86 m2, parc. . 364/2 ost.
pl. o vým e 13 m2, parc. . 385/3 trv. travní porost o vým e 84 m2, parc. . 362/7 zahrada
o vým e 6 m2, parc. . 342/4 ost. pl. o vým e 236 m2, parc. . 588/2 ost. pl. o vým e
703 m2, parc. . 716 ost. pl. o vým e 147 m2, parc. . 623/5 ost. pl. o vým e 124 m2 a
parc. . 287/1 ost. pl. o vým e 1120 m2, parc. . 622/13 ost. pl. o vým e 87 m2, parc. .
298/1 ost. pl. o vým e 1854 m2 a parc. . 622/5 ost. pl. o vým e 1297 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, ásti pozemk parc. . 775/12 orná p da o vým e
33 m2, parc. . 748/4 ost. pl. o vým e 1 m2, parc. . 851/1 trv. travní porost o vým e
67 m2, parc. . 775/2 orná p da o vým e 1132 m2, parc. . 779/1 ost. pl. o vým e 288 m2,
parc. . 781/2 ost. pl. o vým e 107 m2, parc. . 779/14 ost. pl. o vým e 20 m2, parc. .
781/3 ost. pl. o vým e 67 m2 a pozemku parc. . 779/6 ost. pl. o vým e 28 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc spole nosti Povodí Moravy s. p. dle d vodové zprávy bod 2.7.
7. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 29. 5. 2007, bod programu 2, bod 1.1. ve v ci schválení zám ru
odprodat ást pozemku parc. . 303 ost. pl. o vým e 35 m2 v k. ú. Olomouc-m sto, obec
Olomouc dle d vodové zprávy bod 1.5.
2. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2007, bod programu 2, bod 1.4. ve v ci schválení úplatného
z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN a VN
na pozemku parc. . 629/1 ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.10.
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3. usnesení RMO ze dne 17. 7. 2007, bod programu 2, bod 5. 9. ve v ci schválení úplatného
z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN na pozemcích
parc. . 74/1, parc. . 115/3, parc. . 115/17, parc. . 30/15 a parc. . 34/1, vše ost. pl.
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové
zprávy bod 2.11.
4. usnesení RMO ze dne 17. 7. 2007, bod programu 2, bod 5. 9. ve v ci schválení uzav ení
smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování kabel NN na pozemcích parc. . 74/1, parc. . 115/3, parc. . 115/17, parc.
. 30/15 a parc. . 34/1, vše ost. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti
EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.11.
5. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.13. ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického
za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemku parc. . 1093/1
ost. pl. v k. ú. Samotišky, obec Samotišky ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod 2.12.
6. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.4. ve v ci schválení úplatného
z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN na pozemcích
parc. . 271 a parc. . 272 vše ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc a umíst ní betonového
sloupu na pozemku parc. . 272 ost. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.13.
7. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.2. ve v ci schválení úplatného
z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického za ízení
a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemcích parc. . 401/6 ost. pl.
a parc. . 401/7 ost. pl., vše v k. ú. Hej ín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ
Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.14.
8. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.2. ve v ci schválení uzav ení
smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby
na pozemcích parc. . 401/6 ost. pl. a parc. . 401/7 ost. pl., vše v k. ú. Hej ín, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.14.
9. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.1. ve v ci schválení úplatného
z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování energetického za ízení
a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby na pozemku parc. . 282 ost. pl. v k. ú.
Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle
d vodové zprávy bod 2.15.
10. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.1. ve v ci schválení uzav ení
smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování energetického za ízení a p ístupu k tomuto za ízení v p ípad oprav a údržby
na pozemku parc. . 282 ost. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.15.
11. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.7. ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel NN
na pozemku parc. . 708/7 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.16.
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12. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2007, bod programu 2, bod 2.7. ve v ci schválení uzav ení
smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene obsahující právo uložení
a provozování kabel NN na pozemku parc. . 708/7 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.16.
13. usnesení RMO ze dne 15. 5. 2007 ve v ci schválení úplatného z ízení v cného b emene
obsahující právo uložení a provozování kabelu NN na pozemku parc. . 291/11 ost. pl. v k. ú.
Droždín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy
bod 2.17.
14. usnesení RMO ze dne 15. 5. 2007, bod programu 2, bod 2. 6. ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabel VN, NN
a trafostanice na pozemcích parc. . 322/5 ost. pl. a parc. . 322/6 ost. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové
zprávy bod 2.18.
15. RMO revokuje usnesení RMO ze dne 15. 5. 2007, bod programu 2, bod 2. 7. ve v ci
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN
na pozemku parc. . 218 ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ
Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.19.
16. usnesení RMO ze dne 15. 5. 2007, bod programu 2, bod 2. 8. ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování rozvodu VN
na pozemku parc. . st. 964 zast. pl. a nádvo í v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp ch
spole nosti EZ Distribuce, a. s. dle d vodové zprávy bod 2.20.
17. usnesení RMO ze dne dne 15. 5. 2007, bod programu 2, bod 2. 2. ve v ci schválení
úplatného z ízení v cného b emene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemcích parc. . 116/14 ost. pl., parc. . 116/15 ost. pl. a parc. . 116/17
ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-m sto , obec Olomouc ve prosp ch spole nosti EZ Distribuce,
a. s. dle d vodové zprávy bod 2.21.
18. usnesení RMO ze dne 18. 9. 2007, bod programu 2, bod 1.6. ve v ci schválení zám ru
pronajmout a následn odprodat pozemek parc. . 24/3 trvalý travní porost o vým e
1 005 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za ú elem výstavby rodinného domu dle d vodové
zprávy bod 5.2.
19. usnesení RMO ze dne 18. 9. 2007, bod programu 2, bod 1.6. ve
majetkoprávnímu vypov d t smlouvy o nájmu na ásti pozemku:
- parc. . 24/3 trvalý travní porost o vým e 160 m2 v k. ú. Lazce, obec
s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
- parc. . 24/3 trvalý travní porost o vým e 257 m2 v k. ú. Lazce, obec
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- parc. . 24/3 trvalý travní porost o vým e 213 m2 v k. ú. Lazce, obec
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- parc. . 24/3 trvalý travní porost o vým e 162 m2 v k. ú. Lazce, obec
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 5.2.

v ci uložení odboru
Olomouc uzav enou
Olomouc uzav enou
Olomouc uzav enou
Olomouc uzav enou

8. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
1. výb r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. . 147/2 orná p da o vým e
420 m2 v k. ú. Nedv zí u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny iní 1 060,- K /m2 dle d vodové
zprávy bod 4.1.
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2. výb r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. . 633/2 orná p da o vým e
405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx,
manželyxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželyxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manželyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny,
kdy minimální výše kupní ceny iní 1 200,- K /m2 dle d vodové zprávy bod 4.2.
3. výb r nájemce a budoucího kupujícího ásti pozemku parc. . 633/3 orná p da o vým e
478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
panem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx,
panem xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny iní 1 200,- K /m2 dle
d vodové zprávy bod 4.3.
4. výb r nájemce a budoucího kupujícího ásti pozemku parc. . 434/7 zahrada o vým e
617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
panem
xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní
ceny iní 950,- K /m2 dle d vodové zprávy bod 4.4.
5. výb r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. . 1120/8 ost. pl. o vým e 465 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxx a panem
xxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny
iní 1 350,- K /m2 dle d vodové zprávy bod 4.5.
6. výb r nájemce a budoucího kupujícího ásti pozemku parc. . 536/2 ost. pl. o vým e
540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxx, manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
manžely
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny iní 1 100,- K /m2 dle d vodové zprávy bod 4.6.
9. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
1. žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. . 147/2 orná p da
o vým e 420 m2 v k. ú. Nedv zí u Olomouce, obec Olomouc za ú elem z ízení zahrady k
rodinnému domu dle d vodové zprávy bod 4.1.
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2. žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. . 633/2
orná p da o vým e 405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.2.
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 633/3 orná p da
o vým e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.3.
4. žádosti manžel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 434/7
zahrada o vým e 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.4.
5. žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 434/7 zahrada
o vým e 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.4.
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. . 1120/8 ost. pl. o vým e
465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.5.
7. žádosti manžel manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. . 1120/8
ost. pl. o vým e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.5.
8. žádosti spole nosti Nutgall s.r.o. o odprodej ásti pozemku parc. . 536/2 ost. pl.
o vým e 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.6.
9. žádosti manžel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej ásti pozemku parc. . 533/11
orná p da o vým e 550 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.7.
10. žádosti spole nosti VEHRA.CZ s. r. o. o odprodej ásti pozemku parc. . 429/4 ost. pl.
o vým e 1 800 m2 v k. ú. Ne edín, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod 4.8.
11. žádosti paní xxxxxxxxxxxx a manžel xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. .
1998 ost. pl. o vým e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d vodové zprávy bod
4.9.
12. op tovn žádosti manžel
xxxxxxxxxxxxxxx o revokaci ásti usnesení ZMO ze dne
19. 5. 2006, bod programu 6, bod 28 ve v ci výše kupní ceny p i odprodeji ásti pozemku
parc. . 761/4 ost. pl. o vým e 292 m2 v k. ú. ernovír, obec Olomouc dle d vodové zprávy
bod 5.1.
13. žádosti paní xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o odprodej pozemku parc. . 24/3 trvalý travní porost o vým e 162 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc dle d vodové zprávy bod 5.2.
10. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
1. ást usnesení ZMO ze dne 26. 10. 2007, bod programu 5, bod 36 ve v ci úhrady kupní
ceny ásti pozemku parc. . 1011/14 trvalý travní porost o vým e 26 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc statutárnímu m stu Olomouc panem xxxxxxxxxxxx dle platného cenového
p edpisu k 17. 4. 2003 ve výši 1 160,- K dle d vodové zprávy bod 5.4 .
2. ást usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod programu 5, bod 14 ve v ci úhrady kupní
ceny ásti pozemku parc. . 377/76 orná p da o vým e 318 m2 v k. ú. Týne ek, obec
Olomouc statutárnímu m stu Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle platného cenového
p edpisu k 10. 4. 2006 ve výši 4 757, 28 K dle d vodové zprávy bod 5.5.
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11. schvaluje
zám r odprodat objekt ob anské vybavenosti . p. 69, . o. 11 s pozemkem parc. . st. 1368
zast. pl. a nádvo í o vým e 747 m2, objekt ob anské vybavenosti . p. 68, . o. 9
s pozemkem parc. . st. 1367 zast. pl. a nádvo í o vým e 3719 m2 a objekt jiné stavby bez
p/ e s pozemkem parc. . st. 1369 zast. pl. a nádvo í o vým e 39 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc Olomouckému kraji dle dodatku k d vodové zpráv bod 1.1.
12. ukládá
1. odboru majetkoprávnímu objednat znalecký posudek na cenu objekt ob anské
vybavenosti . p. 69, . o. 11 s pozemkem parc. . st. 1368 zast. pl. a nádvo í o vým e
747 m2, ob anské vybavenosti . p. 68, . o. 9 s pozemkem parc. . st. 1367 zast. pl.
a nádvo í o vým e 3719 m2 a objekt jiné stavby bez p/ e s pozemkem parc. . st. 1369
zast. pl. a nádvo í o vým e 39 m2 a pozemku parc. . 685/1 ost. pl. o vým e 19026 m2,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k d vodové zpráv bod 1.1
2. odboru majetkoprávnímu objednat geometrický plán na d lení pozemku parc. . 685/1 ost.
pl. o vým e 19026 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k d vodové zpráv
bod 1.1
T: 27. 11. 2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
P edložil:
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 2.

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

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

2. schvaluje
uzav ení smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného b emene spo ívajícího v právu
umístit na pozemku parc. . 1155/13 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV
. 10002 u Katastrálního ú adu pro Olomoucký kraj, katastrální pracovišt Olomouc,
ve vlastnictví eské republiky, ve správ nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový
fond eské republiky, VTL Plynovodní p ípojku DN 100, spolu s právem vstupu a vjezdu
za ú elem údržby, oprav, provozování, zm n a odstran ní stavby, a to ve prosp ch
spole nosti SMP Net, s.r.o. a dále ve prosp ch každého nabyvatele VTL Plynovodní p ípojky
DN 100. V cné b emeno bude z ízeno za úplatu ve výši 200,-K , kterou uhradí statutární
m sto Olomouc, a to na dobu neur itou. To vše dle bodu 2 p edložené d vodové zprávy.
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
uzav ení sm nné smlouvy, kdy pozemek parcela . 388/54 ostatní plocha, ostatní
komunikace o vým e 124 m2, pozemek parcela . 392/37 ostatní plocha, jiná plocha o
vým e 57 m2 a pozemek parcela . 1005/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým e
994 m2, všechny v katastrálním území Hodolany, obci Olomouc a ve vlastnictví Stavebního
bytového družstva SIGMA budou sm n ny za ást pozemku parcela . 75/99 ostatní
plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 153 m2 v katastrálním území Olomouc – m sto,
obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního m sta Olomouc, a to bez cenového doplatku.
To vše dle bodu 3 p edložené d vodové zprávy.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 2. 1.
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4

Ve ejná zakázka . 737 - komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle d vodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. hodnotící komisi v etn náhradník
ve složení dle d vodové zprávy.
2. pov uje
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
posouzením kvalifikace dodavatel dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 1.

5

Ve ejná zakázka . 752 - komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle d vodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. hodnotící komisi v etn náhradník
ve složení dle d vodové zprávy.
2. pov uje
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
posouzením kvalifikace dodavatel dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 2.

6

Ve ejná zakázka . 758 - zahájení, komise

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího ízení s názvem „Ul. 1. máje a 8. kv tna – zpracování DSP“
archivní íslo 758.
2. pov uje
nám stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto
ve ejnou zakázkou.
3. ustavuje
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. komisi pro otevírání
obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d vodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. hodnotící komisi v etn náhradník
ve složení dle d vodové zprávy.
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4. ukládá
p edložit dokumentaci pro stavební povolení ve fázi rozpracovanosti na jednání RMO
T:
erven 2008
O: vedoucí odboru investic
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 3.

7

Ve ejná zakázka . 735 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s názvem
„Úklidové služby“ archivní íslo 735 uchaze i dle návrhu hodnotící komise obsaženém
v d vodové zpráv .
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 3. 5.

8

Ve ejná zakázka . 753 - zadání

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. vylu uje
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. uchaze e, který nesplnil kvalifikaci v
požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v d vodové
zpráv .
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona . 137/2006 Sb. zadání ve ejné zakázky s „Náhradní
výsadba“ archivní íslo 753 uchaze i dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d vodové
zpráv .
3. ukládá
p edložit plán náhradních výsadeb realizovaných v rámci investi ních akcí SmOl
T: 30. 10. 2007
O: vedoucí odboru životního prost edí
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 6.

9

Ve ejná zakázka . 747 - dopln ní komise

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. schvaluje
dopln ní komisí dle d vodové zprávy.

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 7.
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10

Ul. 8. kv tna a 1. máje - studie

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

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 3. 8.

11

Bytové záležitosti - nájem byt

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

2. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy na m stský byt v dom :
a) erná cesta 13, Olomouc, velikosti 1+3, .b. 10 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1a)
b) Pavel ákova 1, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 4 s xxxxxxxxxxxxxx, dle d vodové zprávy
bod 1b)
c) Synkova 8, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 19 s xxxxxxxxxxxxxxx xxx dle d vodové zprávy
bod 1 c)
d) Synkova 4, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 12 s xxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod 1 d)
e) Politických v z 2, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 8 s xxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1 e)
f) Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, .b. 5 s xxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy
bod 1 f)
g) Komenského 1, Olomouc, velikosti 1+2, .b. 3 s xxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod
2 a)
h) Rož avská 2, Olomouc, velikosti 1+2, .b. 19 s xxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod
2 b)
i) Edisonova 7, Olomouc, velikosti 0+1, .b. 2 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d vodové zprávy bod
2 c)
j) Vojanova 20, Olomouc, velikosti 1+2, .b. 20 s xxxxxxxxxxxxxxxx xxdle d vodové zprávy
bod 2 d)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu ur itou:
a) na 2 roky s nájemci:
Okresní ed.policie R Olomouc, Švédská 1, Olomouc
Okresní ed.policie R Olomouc, erná cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Polit.v z 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polit. v z 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 62, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 3 a)
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b) na 2 roky s nájemci – DPS:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polit. v z 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P ichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, P í ná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P í ná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P í ná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P í ná 2, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 3 b)
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Polit.v z 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 23, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 3 c)
d) na 1 roku s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nálevkova 11, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 3 d)
e) na 2 m síce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt 10, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 3 e)
2. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxx, erná cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dukelská 9, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 4 a,b)
3. s vým nou byt :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, T . Kosmonaut 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, T . Kosmonaut 14, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 5 a,b )
4. s p echodem nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, T . Kosmonaut 16, Olomouc
dle d vodové zprávy bod 6)
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4.

12

Návrh na zm nu plánu oprav SNO, a.s. na rok 2007

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

2. schvaluje
zahájení p ípravy realizace oprav v domech bytových družstev Jižní a Jiráskova dle
upravené d vodové zprávy
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3. schvaluje
realizaci opravy domu Dolní nám stí 6 dle upravené d vodové zprávy
4. ukládá
p edložit návrh finan ního krytí akcí dle bodu 2 a 3 usnesení do návrhu rozpo tu SNO, a.s.,
na rok 2008
T: 15. 10. 2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4. 1.

13

Bytové záležitosti DPS

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu
2. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v z
dle p edložené d vodové zprávy

4,

3. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P í ná 6, dle
p edložené d vodové zprávy
4. schvaluje
uzav ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt
v DPS Hole kova 9, dle p edložené d vodové zprávy
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 4. 2.

14

Prodej dom + dodatek

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu a dodatek d vodové zprávy
2. trvá
na svém usnesení ze dne 17. 7. 2007, bod 15, ást 22, to je doporu ení zastupitelstvu m sta
nevyhov t žádosti a trvat na svém p vodním usnesením ze dne 16. 3. 2004, bod 9, ást 40,
kterým byl schválen prodej domu . p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34)
s pozemkem parc. . st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, vše zastav ná plocha a nádvo í, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, a kupní ceny bytových jednotek domu Foerstrova 30, 32, 34,
Olomouc, a to z d vodu, že p i zpracování podklad pro prodej domu a p i projednání jeho
prodeje v orgánech m sta byl d m orgány m sta schválen do prodeje jako cihlový, nebo dle
znaleckého posudku zpracovaného pro prodej tohoto domu se jedná o šestipodlažní typový
zd ný bytový d m. Dle posudku jsou základy betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou
zd né z d rovaných cihel v tl. 37,5 cm, stropy jsou železobetonové prefabrikované. A koli je
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obecn vzor domu T 03 B ozna ený v na ízení vlády jako d m panelový, tak ve skute nosti
konkrétní d m Foerstrova 30, 32, 34 je i p es železobetonové prvky v jeho konstrukci
obsažené, jednozna n postavený p evážn z cihel, proto Zastupitelstvo m sta Olomouce
schválilo prodej s koeficientem 0,4, dle d vodové zprávy bod 1.1.
3. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej domu . p. 1268 (t . Svornosti 2) s pozemkem parc. . st. 138/3, zastav ná plocha a
nádvo í, o vým e 313 m2, a prodej pozemku parc. . 425/5, zahrada, o vým e 584 m2,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávn nému nájemci OBZOR, výrobní družstvo Zlín,
za kupní cenu ve výši 1.628.659,- K , z toho budova 1.084.256,- K , pozemek parc. . st.
138/3 za 302.970,- K , pozemek parc. . 425/5, zahrada, za 226.115,- K a náklady 15.318,K , za podmínky z ízení p edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob anského zákoníku
ve prosp ch statutárního m sta Olomouce za kupní cenu celkem 1.628.659,- K , a to po
dobu 5ti let od uzav ení kupní smlouvy, dle d vodové zprávy bod 1.2.
4. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
své usnesení ze dne 21. 6. 2005, bod 5, ást 70 ve v ci revokace ásti usnesení ze dne 21.
9. 1994 ve v ci prodeje domu Dobrovského 28 s pozemkem parc. . st. 395, zastav ná
plocha a nádvo í, o vým e 114 m2, a schválení prodeje dom . p. 332 (Dobrovského 28)
a . p. 333 (Na st elnici 2) s pozemkem parc. . st. 395, zast. pl., o vým e 114 m2,
a s pozemkem parc. . st. 394, zast. pl., o vým e 187 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc,
do podílového spoluvlastnictví kupujících dle „p ílohy . 3“ s možností proinvestovat druhou
ást kupní ceny do dvou let, dle d vodové zprávy bod 1.3.
5. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej domu . p. 333 (Na St elnici 2) s pozemkem parc. . st. 394, zastav ná plocha
a nádvo í, o vým e 187 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, po bytových jednotkách
oprávn ným nájemc m za kupní ceny vypo tené dle p ílohy . 2 s možností proinvestovat II.
ást kupní ceny do dvou let od podpisu kupní smlouvy do oprav spole ných ástí domu
anebo splatit v téže lh t prodávajícímu ve dvou ro ních splátkách, dle d vodové zprávy bod
1.3.
6. doporu uje zastupitelstvu m sta nevyhov t
žádosti pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxve v ci p edloženého splátkového kalendá e
ve splátkách 225.000,- K ro n do roku 2027 na úhradu kupní ceny za budovu . p. 617
(Skupova 6) na pozemku parc. . st. 827, zastav ná plocha a nádvo í, v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, dle d vodové zprávy bod 1.4. a p ílohy . 3
7. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
své usnesení bod 5, ást 43, ze dne 13. 12. 2005 ve v ci schválení prodeje budovy . p. 617
(Skupova 6) na pozemku parc. . st. 827, zastav ná plocha a nádvo í, v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
5.370.688,- K , dle d vodové zprávy bod 1.4.
8. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej budovy . p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. . st. 827, zastav ná plocha
a nádvo í, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 4.500.000,- K , z toho budova 4.482.566,- K , náklady 17.434,- K ,
s tím, že kupní cena bude uhrazena ve t ech splátkách po 1.500.000,- K , když první splátka
ve výši 1.500.000,- K bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 30 dn od podpisu kupní
smlouvy, druhá splátka ve výši 1.500.000,- K bude kupujícím uhrazena prodávajícímu
do 30. 6. 2008 a t etí splátka ve výši 1.500.000,- K bude kupujícím uhrazena prodávajícímu
do 31. 12. 2008, za podmínky z ízení p edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob anského
zákoníku ve prosp ch statutárního m sta Olomouce za kupní cenu celkem 4 500 000,- K ,
a to po dobu 5ti let od uzav ení kupní smlouvy. Ú innost kupní smlouvy vznikne zaplacením
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kupní ceny v plné výši na ú et prodávajícího. Do zaplacení kupní ceny v plné výši je nájemce
xxxxxxxxxxx povinen platit nájemné dle uzav ené nájemní smlouvy, dle d vodové zprávy
bod 1.4.
9. doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat
ást svého usnesení ze dne 13. 8. 2007 bod 6, ást 3 ve v ci prodeje nebytové jednotky .
693/33 v dom . p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880
na spole ných ástech domu . p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880
na pozemku parc. . st. 882, zastav ná plocha a nádvo í, vše v k. ú. Olomouc - m sto, obec
Olomouc, nájemci DUHA Chronos za kupní cenu celkem 134.140,- K , z toho za jednotku
116.635,- K , za venkovní úpravy a pozemek 15.437,- K a náklady 2.068,- K ,
dle d vodové zprávy bod 1.5., varianta B)
10. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej nebytové jednotky . 693/33 v dom
. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 311/63880 na spole ných ástech domu . p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. . st. 882, zastav ná plocha a nádvo í, vše
v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc, nájemci DUHA Chronos za kupní cenu celkem
15.276,- K , z toho za jednotku 11.664,- K , za venkovní úpravy a pozemek 1.544,- K
a náklady 2.068,- K , za podmínky z ízení p edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob anského
zákoníku ve prosp ch statutárního m sta Olomouce za kupní cenu celkem 15.276,- K ,
a to po dobu 5ti let od uzav ení kupní smlouvy, dle d vodové zprávy bod 1.5., varianta B)
11. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodej bytové jednotky . 568/3 v dom
. p. 567, 568, 569 (Skupova 1, 3, 5)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42201 na spole ných ástech domu . p. 567,
568, 569, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jednou ideální polovinou
nájemc m manžel m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do jejich SJM a jednou ideální
polovinou xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 187.072,- K , z toho za jednotku
185.013,- K , náklady 2.059,- K , dle d vodové zprávy bod 2.1.
12. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku . 612/5 v dom
. p. 611, 612
(Stiborova 30, 32), k. ú. Ne edín, obec Olomouc, nájemc m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
a to do 30. 11. 2007, dle d vodové zprávy bod 3.1.
13. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat nájemce domu Riegrova 17 k vyjád ení ohledn zájmu
odkupu domu . p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. . st. 388, zastav ná plocha
a nádvo í, o vým e 282 m2, v k. ú. Olomouc - m sto, obec Olomouc, do podílového
spoluvlastnictví nájemc , p ípadn odkupu celého domu jedním nájemcem, minimáln
za cenu obvyklou domu dle znaleckého posudku 16.000.000,- K + náklady spojené
s prodejem, dle dodatku d vodové zprávy bod 1.3.
T: 30. 10. 2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
P edložil:
Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Bod programu: 5.
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15

Rozpo tové zm ny roku 2007 + dodatek .1 a 2

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu, týkající se rozpo tových zm n roku 2007, v . dodatku . 1 a
2
2. schvaluje
rozpo tové zm ny roku 2007 dle p edložené d vodové zprávy, v . dodatku . 1 a 2
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 7.

16

Rozpo tové zm ny - soupis nekrytých požadavk

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk
2. schvaluje
a) úpravu ástky v celkové výši 4 766 759,00 K ádek . 26, 27, 28, 29, 42 dle d vodové
zprávy v soupisu nekrytých požadavk
b) vy azení za azených žádostí v celkové ástce 31 355 046,50 K ádek . 56 - 71 dle
d vodové zprávy ze soupisu nekrytých požadavk
c) za azení ástek dle upravené d vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk
d) vykrytí ástek z rezervy k dispozici dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 7. 1.

17

Moravské divadlo Olomouc - Slovenská . o. 5

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. pronájem nebytového prostoru ve 2. NP o vým e 155,40 m2 ve vchod
. 2 v dom
Slovenská . o. 5, obec Olomouc Moravskému divadlu Olomouc, p ísp vková organizace za
ú elem z ízení zkušebny organizace a malé scény dle d vodové zprávy
2. pronájem nebytových prostor v 1.NP o vým e 34,87 m2 ve vchod
. 2 v dom
Slovenská . o. 5, obec Olomouc Moravskému divadlu Olomouc, p ísp vková organizace za
ú elem z ízení zkušebny organizace a malé scény dle d vodové zprávy
2. nevyhovuje žádosti
1. ob anského sdružení BoDo centrum, o. s. o pronájem nebytového prostoru ve 2. NP o
vým e 155,40 m2 ve vchod . 2 v dom Slovenská . o. 5, obec Olomouc dle d vodové
zprávy
2. ob anského sdružení Cesta panujícího Olomouc o pronájem nebytového prostoru ve 2.
NP o vým e 155,40 m2 ve vchod
. 2 v dom Slovenská . o. 5, obec Olomouc dle
d vodové zprávy

20

P edložil:

Tesa ová Hana, nám stkyn primátora
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 8. 1.

18

Klubovna pro seniory

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
d vodovou zprávu
2. schvaluje
z ízení Klubovny pro seniory v Dom s pe ovatelskou službou na ul. Fischerova 6, Olomouc
dle p edložené d vodové zprávy
3. ukládá
vybavit místnost Klubovny pro seniory a zajistit její provozování dle p edložené d vodové
zprávy
T: 18. 12. 2007
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 9.

19

VO Týne ek - návrh na financování

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

2. souhlasí
s financováním dle d vodové zprávy a p edloženého návrhu rozpo tové zm ny
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 10.

20

Pod brady - Chomoutov - cyklostezka

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

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 11.
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21

Ulice Pr chodní, U Výpadu - rekonstrukce komunikací

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. bere na v domí
p edloženou upravenou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle upraveného bodu C) d vodové zprávy
P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 12.

22

Objednávka ve ejných služeb, zele - dofinancování

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

2. schvaluje
za azení do soupisu nekrytých požadavk
3. schvaluje
vykrytí z rezervy k dispozici
4. ukládá
zajistit provedení prací
T: 18. 12. 2007
O: vedoucí odboru životního prost edí
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 13.

23

Kompostárna Grygov - ukon ení zám ru

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2.
prov
T:
O:

ukládá
it možnost umíst ní kompostárny v lokalitách dle d vodové zprávy
únor 2008
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora

P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 14.
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24

Opravy komunikací

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. ukládá
odboru dopravy zabezpe it opravu komunikace dle bodu 1 d vodové zprávy
T: 18. 12. 2007
O: vedoucí odboru dopravy
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 15.

25

Opravy komunikací - ul. Na Vl inci

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

2. ukládá
odboru dopravy zabezpe it realizaci opravy dle schválené d vodové zprávy
T: 30. 10. 2007
O: vedoucí odboru dopravy
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 15. 1.

26

Ú ast na veletrzích

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
ú ast m sta na veletrzích a prezenta ních akcích pro r. 2008 dle upravené d vodové zprávy
3. ukládá
ihned za adit finan ní krytí ú asti m sta na veletrzích a prezenta ních akcích do návrhu
rozpo tu OVVI pro r. 2008 dle upravené d vodové zprávy
T: 15. 10. 2007
O: vedoucí odboru vn jších vztah a informací
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 16.
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27

Po ízení Souboru zm n . XIX ÚPnSÚ Olomouc

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

2. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
po ízení Souboru zm n . XIX ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené p ílohy d vodové
zprávy
3. ukládá
p edložit na jednání ZMO dne 12.10.2007 návrh na po ízení Souboru zm n . XIX ÚPnSÚ
Olomouc v rozsahu upravené p ílohy d vodové zprávy
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 17.

28

Parkovišt Hynaisova

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. ukládá
p edložit návrh zve ejn ní obecného zám ru pronájmu s následným odprodejem dle
d vodové zprávy
T: 15. 10. 2007
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 18.

29

Partnerství pro rozvoj OK

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

P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 19.
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30

Pololetní zpráva o napl ování cíl a opat ení 1. RKPSS na
období let 2007 - 2008

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

2. ukládá
informovat na nejbližším zasedání ZMO o napl ování cíl a opat ení 1. RKPSS na období let
2007 - 2008 prost ednictvím p edložené pololetní zprávy
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 20.

31

Finan ní podpora projekt spolufinancovaných EU

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

P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 21.

32

DPS Slavonín

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. schvaluje
postup p ípravy výstavby Domu s pe ovatelskou službou Slavonín, Topolovka
2. ukládá
p edložit rozpo tovou zm nu k zajišt ní finan ního krytí projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí v rámci rozpo tu 2007
T: 15. 10. 2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
3. ukládá
sledovat dota ní politiku nadále tak, aby bylo možné zažádat o dotace na výstavbu ze
státních nebo evropských dota ních titul s termínem únor 2008.
T: dle d vodové zprávy
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru evropských projekt
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 22.
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33

Z ízení ordinace pro lidi v nouzi

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

2. souhlasí
s poskytnutím ve ejné finan ní podpory dle d vodové zprávy
3. ukládá
na jednání ZMO dne 12.10.2007 p edložit ke schválení návrh na poskytnutí ve ejné finan ní
podpory nad 50 tis. K
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
4. ukládá
uzav ít smlouvu o poskytnutí ve ejné finan ní podpory dle d vodové zprávy v souladu s
Pravidly pro poskytování ve ejné finan ní podpory z rozpo tu statutárního m sta Olomouce
T: 30. 10. 2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
Bod programu: 23.

34

Následná kontrola odstran ných nedostatk u DHO

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

P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 25.

35

Chrán né pracovišt Betánie

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

P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 26.

36

Interní audit - Provoz služebních vozidel, vedení evidence

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
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2. ukládá
1. Realizovat doporu ená nápravná opat ení uvedená v ásti IV. Záv r bodu B) Doporu ená
nápravná opat ení odst. 1 - 4 Zprávy odboru vnit ního auditu a kontroly . 15/2007
o zjišt ních z vykonaného auditu ze dne 31.7.2007.
Termín: nejpozd ji do 30.11.2007
O:
Ing. Vladan Kalus - vedoucí odboru správy MmOl
2. Rozší it stávající pracovní tým k provedení p ipomínkového ízení k návrhu nového
"Vnit ního p edpisu o používání služebních motorových vozidel MmOl" na všechny vedoucí
odbor MmOl, provést jeho realizaci a návrh nového vnit ního p edpisu zpracovat tak, aby
odpovídal pot ebám b žného provozu na MmOl a povinnosti odpov dných zam stnanc
(uživatel služebních motorových vozidel) spíše zjednodušil a jasn stanovil.
Termín: nejpozd ji do 30.11.2007
O:
Bc. Jan Ve e - tajemník MmOl
Ing. Vladan Kalus - vedoucí odboru správy MmOl
T: 11. 12. 2007
O: Ve e Jan, Bc., tajemník
vedoucí odboru správy
P edložil:
Š udlík Svatopluk, Mgr., nám stek primátora
Bod programu: 28.

37

Organiza ní záležitosti - "Vnit ní p edpis statutárního m sta
Olomouce - pravidla pro p ijímání a vy izování stížností"

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

2. schvaluje
"Vnit ní p edpis statutárního m sta Olomouce - pravidla pro p ijímání a vy izování stížností"
dle p edložené d vodové zprávy s ú inností od 1. 11. 2007
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29.

38

Organiza ní záležitosti - "Vnit ní p edpis statutárního m sta
Olomouce o st etu zájm "

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

2. schvaluje
"Vnit ní p edpis statutárního m sta Olomouce o st etu zájm " dle p edložené d vodové
zprávy s ú inností od 10. 10. 2007
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P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29. 1.

39

Umíst ní odboru evropských projekt

Rada m sta Olomouce po projednání:

1. ukládá
nám stkovi primátora RNDr. Šnevajsovi ukon it dohodou smlouvu o nájmu nebytových
prostor Barví ská 1
T: 15. 10. 2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám stek primátora
P edložil:
Ve e Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 29. 2.

40

Základní škola a Mate ská škola Olomouc, Gorkého 39 - nájem
bytu

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

2. souhlasí
s uzav ením nájemní smlouvy na dobu ur itou dle d vodové zprávy
3. ukládá
informovat o p ijatém usnesení žadatele
T: 15. 10. 2007
O: vedoucí odboru školství
P edložil:
Pokorný Vladimír, Ing., nám stek primátora
Bod programu: 31.

41

P ísp vky v oblasti sportu

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

2. schvaluje
p id lení ve ejné finan ní podpory dle p edložené d vodové zprávy
3. schvaluje
rozpo tové zm ny vyplývající z d vodové zprávy
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4. ukládá
uzav ít dohodu o poskytnutí p ísp vku v souladu s Pravidly o poskytování p ísp vku
z rozpo tu SmOl
T: 13. 11. 2007
O: Vlá ilová Marta, Mgr., lenka rady m sta
P edložil:
Vlá ilová Marta, Mgr., lenka rady m sta
Bod programu: 32.

42

Povolení vjezdu do p ší zóny

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

2. schvaluje
p id lení bezplatných povolení k vjezdu do p ší zóny dle upravené d vodové zprávy
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 33.

43

Malé projekty

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
upravenou d vodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí ve ejné finan ní podpory dle upravené d vodové zprávy
3. schvaluje
rozpo tovou zm nu dle p ílohy . 1
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 34.

44

FRB - otev ení 19. kola

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
vyhlášení 19. kola poskytnutí úv ru z Fondu rozvoje bydlení dle d vodové zprávy
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3.
zve
T:
O:

ukládá
ejnit vyhlášení 19. kola ve sd lovacích prost edcích
15. 10. 2007
Martinák Ji í, nám stek primátora

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 35.

45

Žádost JTA - Holding, spol. s r. o. Ostrava - P ívoz

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. schvaluje
variantu . 2 dle d vodové zprávy

P edložil:
Martinák Ji í, nám stek primátora
Bod programu: 36.

46

Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu OLTERM & TD
Olomouc, a. s.

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

2. doporu uje zastupitelstvu m sta
delegovat zástupce SmOl (v etn náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc,
a.s., dle d vodové zprávy
3. ukládá
p edložit radou doporu ený návrh na delegování zástupce SmOl na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelá primátora
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 37.

47

Protihluková st na

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle bodu 1) d vodové zprávy

30

P edložil:
Major Martin, JUDr., nám stek primátora
Bod programu: 38.

48

Aquapark

Rada m sta Olomouce po projednání:
1. bere na v domí
p edloženou d vodovou zprávu
2. doporu uje zastupitelstvu m sta schválit
a) uzav ení akcioná ské dohody se spole ností TECPROM a.s., se sídlem Dlouhá 562/22,
Olomouc, Lazce, PS 772 33, I 27914461, v p edloženém zn ní;
b) založení akciové spole nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. za podmínek stanovených
v akcioná ské dohod a nepen žitý vklad m sta spo ívající ve vkladu pozemk parcela
.1081/19,o vým e 5511m2, druh orná p da, dále parcela . 1081/88 o vým e 5305 m2
druh orná p da, parcela . 1081/89 o vým e 6340 m2 druh orná p da, parcela . 1081/90
o vým e 375 m2 druh orná p da a parcela . 1081/107 o vým e 675 m2 druh orná p da,
vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, dále ve vkladu vybraných majetkových položek a dále ve
form dalšího nepen žitého vkladu blíže specifikovaného v p íloze Usnesení Krajského
soudu v Ostrav
.j. 30 Nc 4253/2007-16 a v rozsahu upraveném jmenovaným soudním
znalcem Ing. Miroslavem Bešíkem ve "Znaleckém posudku o hodnot nepen žitého vkladu
vybraných majetkových položek Statutárního m sta Olomouce se sídlem Horní nám stí,
779 11 Olomouc, I 002 99 308, do zakládané akciové spole nosti" ze dne 3.10.2007
zapsaný ve znaleckém deníku pod íslem 2696/-91/07, kdy tyto výše popsané vklady jsou
ocen né na celkovou ástku 58,200.000,- K a pen žitý vklad m sta ve výši 32,340.000,- K
na základní kapitál této spole nosti celkem p edstavující 45% ú ast m sta na základním
kapitálu této spole nosti
c) zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové spole nosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
v p edloženém zn ní
d) v souladu s rozhodnutím o ud lení koncese ze dne 26.7.2007 v rámci ve ejné zakázky "
Zajišt ní financování výstavby a provozu aquaparku v Olomouci formou partnerství
ve ejného a soukromého sektoru" a Zadávací dokumentace vybranému uchaze i uzav ení
koncesní smlouvy s nov založenou akciovou spole ností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v
p edloženém zn ní
3. doporu uje zastupitelstvu m sta
jmenovat primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocn nou k podpisu výše
uvedených dokument
4. doporu uje zastupitelstvu m sta
uložit Rad m sta Olomouce zajišt ní realizace bod a) až d) uvedených v bod 2 tohoto
usnesení v termínu do 31.10. 2007
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5. bere na v domí
oznámení o zm n osoby budoucího akcioná e projektové spole nosti a souhlasí, aby právo
uzav ít akcioná skou dohodu bylo postoupeno spole né akciové spole nosti partner
uchaze e - spole nosti TECPROM, a. s., se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PS
772 33, I 27914461
P edložil:
Novotný Martin, primátor m sta
Bod programu: 39.

Martin Novotný, v. r.
primátor m sta Olomouce

Mgr. Svatopluk Š udlík, v. r.
1. nám stek primátora
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