USNESENÍ
ze 6. schůze Rady města Olomouce, konané dne 5.12.2006

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 5. 12. 2006 dle předložené důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
- část 2 bodu 26 usnesení RMO ze dne 2. 10. 2006, týkající se památníku jugoslávských
vojínů
- část 3 bodu 33 usnesení RMO ze dne 23. 5. 2006, týkající se regenerace panelového
sídliště Úzké díly
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1
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Návrh souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v upraveném znění
2. ukládá
předložit Návrh souboru změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc dle upravené důvodové zprávy na
zasedání ZMO dne 11.12. 2006 ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 2
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OZV o závazné části ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
2. ukládá
Odboru koncepce a rozvoje předložit na zasedání ZMO dne 11. 12. 2006 návrh nové obecně
závazné vyhlášky o závazné části ÚPnSÚ Olomouc
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
novou obecně závaznou vyhlášku o závazné části ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle důvodové
zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 3
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Pořízení souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na jednání ZMO 11.12. 2006 návrh na pořízení souboru změn č. XVII ÚPnSÚ
Olomouc
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení Souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 4
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Program regenerace MPR

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
se změnou alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle bodu 2 důvodové zprávy
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4. ukládá
předložit Program Regenerace MPR pro rok 2006 ZMO dne 11.12.2006
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
5. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č.14 část 2 ze dne 19.5.2006 dle bodu 1 důvodové zprávy
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtovou změnu dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 5
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr úplatně pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. st. 1199/1 zast. pl. o
výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Jiřímu Čapkovi dle důvodové zprávy
bod 1.1.
2. záměr úplatně pronajmout pozemky parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32165 m2, parc.
č. 945/4 orná půda o výměře 25471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 a
parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2938 m2 vše k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti
Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod 1.2.
3. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Andree Biriczové dle důvodové zprávy bod 1.3.
4. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 184 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní Karle Drápalové dle důvodové zprávy bod 1.4.
5. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 300 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Jaroslavu Galášovi dle důvodové
zprávy bod 1.5.
6. záměr úplatně pronajmout části pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Miloslavě Kláskové dle důvodové zprávy
bod 1.6.
7. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc paní Karle Mückové dle důvodové zprávy bod 1.7.
8. záměr poskytnout jako výpůjčku část objektu č. p. 19 s pozemkem parc. č. 166 zast. pl.
o výměře 332 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc Sboru dobrovolných hasičů
Olomouc - Topolany dle důvodové zprávy bod 1.8.
9. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 576/2 ostatní plocha o výměře 12 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MORELLO s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.9.
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10. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře
258 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Janu Bílíkovi a paní Aleně Konůpkové dle
důvodové zprávy bod 1.10.
11. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 307/2 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti SIKAM, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.11.
12. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 146 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú.
Olomouc - město panu Ing. Romanu Dvořákovi za podmínky, že v prodejně nebude
provozována hostinská činnost nebo loterie, výherní hrací přístroje a jiné podobné hry dle
důvodové zprávy bod 1.12.
13. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 403 orná půda o výměře 190 m2 v k. ú.
Lošov, obec Olomouc panu Viliamu Gálíkovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové
zprávy bod 1.13.
14. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 150 m2 v
k. ú. Lazce, obec Olomouc paní Anně Vodrážkové dle důvodové zprávy bod 1.14.
15. úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 46,00 m2 v 1. NP v objektu Ztracená č. p.
321, č. o. 3 na pozemku parc. č. st. 269 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.15.
16. záměr odprodat část pozemku parc. č. 83 orná půda o výměře 304 m2 a pozemku parc.
č. 124/4 ostatní plocha o výměře 106 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu
Ing. Josefu Opletalovi dle důvodové zprávy bod 1.16.
17. záměr úplatně pronajmout objekt bez č. p. / č. e. zemědělská stavba s pozemkem parc.
č. 179/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Jaroslavu
Slovákovi dle důvodové zprávy bod 1.17.
18. záměr odprodat část pozemku parc. č. 779 ost. pl. o výměře 240 m2 v k. ú. Chomoutov,
obec Olomouc panu RNDr. Miroslavu Souralovi, panu RNDr. Petru Fryčákovi a panu
Ing. Janu Chrobokovi dle důvodové zprávy bod 1.18.
19. záměr úplatně pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1678/232 orná půda
o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2750 m2, parc. č. 1678/231 orná
půda o výměře 1427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1472 m2 a parc. č.
1678/229 orná půda o výměře 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod 1.19.
20. záměr odprodat pozemky parc. č. 1676/4 orná půda o výměře 1 521 m2, parc. č. 1676/8
orná půda o výměře 363 m2, parc. č. 1676/9 orná půda o výměře 337 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti P. M. System, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.20.
21. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 54 ost. pl. o výměře 2 686 m2, parc. č.
1604/1 ost. pl. o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 ost. pl. o výměře 359 m2, parc. č. 1608/2
ost. pl. o výměře 375 m2, parc. č. 1604/3 vodní plocha o výměře 599 m2, parc. č. 1603/8
orná půda o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 orná půda o výměře 101 298 m2, parc. č.
1605/3 orná půda o výměře 206 m2, parc. č. 1605/11 orná půda o výměře 3 487 m2 a parc.
č. 1603/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 2 290 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických aktivit města
Olomouce, o.p.s. dle důvodové zprávy bod 1.22.
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22. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru Nedbalova č.o. 8 o výměře 21,38
m2 předem určenému zájemci paní Miroslavě Poláškové na dobu neurčitou při sazbě
nájemného 320, 320, 270,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 1.23.
23. záměr úplatně pronajmout NP Švédská č.o. 1, Olomouc o velikosti 49 m2 společnosti
Pavlík group, s. r. o. s dobou nájmu neurčitou, výpovědní lhůtou 1 měsíc a se sazbami
nájemného 3.240, 700, 430,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 1.24.
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/13 o výměře 104 m2, kultury
zahrada, v k.ú. Lazce předem určenému zájemci paní Marii Příhodové dle důvodové zprávy
bod 1.25.
25. zveřejnění úplatného pronájmu nebytového prostoru Rožňavská č.o. 10 předem
určenému zájemci panu Martinu Skřičkovi dle důvodové zprávy bod 1.26.
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní
přípojky na pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve
prospěch společnosti Dalkia Česká Republika, a.s. dle důvodové zprávy bod 2.4.
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování komunikačního
vedení na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.5.
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 323/1 ost. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, parc. č. 471/6 ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 795 ost. pl v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle
důvodové zprávy bod 2.7.
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN a NN na pozemku parc. č. 116/13 ost. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.8.
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonních
kabelů a HDPE trubek na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy
bod 2.9.
31. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 642/9 zahrada, parc. č. 647/1 zahrada a parc. č.
641/10 zahrada, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana Tomáše
Otty, paní Ing. Pavly Ottové, pana Stanislava Skladaného, paní Mgr. Kateřiny Skladané, paní
Anežky Jakešové a pana Martina Stánce ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod 2.11.
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku parc. č. 630/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.12.
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN na pozemcích parc. č. 630/1 orná půda, parc. č. 630/2 orná půda, parc. č. 630/3
orná půda, parc. č. 265/313 orná půda a parc. č. 265/9 ost. pl., vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.13.
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34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů
veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 265/207 ost. pl. a parc. č. 630/1 orná půda, vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti BOSS a.s. dle důvodové zprávy bod
2.14.
35. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo jízdy a chůze přes pozemek parc.
č. 158/4 zahrada v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 158/2 zahrada,
objektu bez č. p. / č. e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 334 zast. pl. a nádvoří a
pozemku parc. č. st. 334 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 2.15.
36. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc.
č. 282/3 ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví Univerzity Palackého
v Olomouci ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.17.
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového
vedení VN, NN, TS na pozemcích parc. č. 93 zahrada, parc. č. 1922/3, parc. č. 1922/4, parc.
č. 1922/6, parc. č. 1924, parc. č. 1927/1, parc. č. 1928/1, parc. č. 108, parc. č. 125, parc. č.
128, parc. č. 131, parc. č. 134, parc. č. 137, parc. č. 140, parc. č. 143, parc. č. 145, parc. č.
147, parc. č. 151, parc. č. 154, parc. č. 160/2, parc. č. 164, parc. č. 167, parc. č. 170, parc.
č. 172 a parc. č. 99/1, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod 2.18.
38. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu přes
pozemek parc. č. 127/2 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch objektu
k bydlení č. p. 54 na pozemku parc. č. 126 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 2.19.
39. poskytnutí jako výpůjčky objekt na pozemku parc. č. 1603/9 zast. pl. a nádvoří v k.ú.
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou obecně prospěšné společnosti Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. dle důvodové zprávy bod 3.4.
40. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 1255/2 orná půda o výměře 2 893 m2
a parc. č. 1256/3 orná půda o výměře 806 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu
Jiřímu Opichalovi dle důvodové zprávy bod 4.8.
41. úplatný pronájem objektu bez čp./če., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl. a
nádvoří o výměře 135 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu Aleši Michálkovi dle
důvodové zprávy bod 4.12.
42. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2 v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Janu Zbirovskému s tím, že uhradí všechny náklady
spojené s odprodejem předmětné části pozemku dle důvodové zprávy bod 5.1.
43. záměr odprodat pozemky parc. č. 886/10 o výměře 146 m2, parc. č. 886/24 ost. pl. o
výměře 31 m2 a parc. č. 886/25 o výměře 29 m2, vše ost. pl. v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti LB 2000, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 5.2.
44. záměr úplatně pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú.
Olomouc-město společnosti ARES CZ, s. r. o. za účelem přemístění stávajícího reklamního
zařízení CITY LIGHT - změna polohy umístění reklamního zařízení dle důvodové zprávy bod
5.6.
45. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2007 ve výši 81.592.000,Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod 5.7.
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46. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu plynárenských zařízení č. 614014/2001 a
dodatků č. 4 ke smlouvám o nájmu plynárenských zařízení č. 614042/2000, č. 614043/2000,
č. 614045/2000, č. 614047/2000, č. 614049/2000, č. 614091/2000, č. 614073/2000, č.
614002/98, č. 614003/98, č. 614033/96, č. 614045/96, č. 614046/96 a č. 614047/96 mezi
statutárním městem Olomouc jako pronajímatelem a Severomoravskou plynárenskou, a. s.
jako nájemcem dle důvodové zprávy bod 5.8.
47. uzavření kupní smlouvy na stavbu „Sídliště Slavonín - část splašková kanalizace“, mezi
společností Lesostavby Šumperk, a.s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc
jako kupujícím za kupní cenu ve výši 597.720,00 Kč dle důvodové zprávy bod 5.9.
48. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Propojení splaškové kanalizace na ul. Zolova,
Olomouc - Slavonín“, mezi společností Lesostavby Šumperk, a.s. jako dárcem a statutárním
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod 5.10.
49. dodatek č. 31 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace ze dne 29. 3. 2000, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. dle důvodové zprávy bod 5.11.
50. uzavření dodatku č. 44 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod 5.12.
2. nevyhovuje žádosti
1. manželů Martina a Ivety Novákových o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující
právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc. č. 203 ost. pl. a parc. č. 213 ost. pl., vše v
k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc a pozemek parc. č. 1677/2 ost. pl. v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 45/14 orná půda v k. ú. Nový
Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.1.
2. společnosti AUTOHITY CZ, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1065
ostatní plocha o výměře 5 m2 a části pozemku parc. č. 1066 ostatní plocha o výměře 5 m2
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.2.
3. pana Michala Daňka o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 201/1 ostatní plocha o
výměře 10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.3.
4. pana Aleše Fordey, paní Heleny Fordeyové st., paní Heleny Fordeyové ml. a paní Pavlíny
Fordeyové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a průjezdu
přes pozemek parc. č. 247/3 trvalý travní porost v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
pozemku parc. č. 255/5 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
2.10.
5. společnosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. o úplatné zřízení věcného břemene
obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 959/19 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 959/18 ost. pl. ve vlastnictví společnosti Regionální
centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod 2.16.
6. pana Petra Navrátila o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu a
průjezdu přes pozemek parc. č. 1139 ost. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
objektu k bydlení č. p. 256 na pozemku parc. č. 267 zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č.
268 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.20.
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7. Sportovního klubu SHINBUKAN Olomouc o souhlas s provedením stavebních úprav v
objektu MŠ Jílová 41 spočívajících ve vybudování přístavby tělocvičny na pozemku parc. č.
st. 1159 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.1.
8. manželů Gabriely a Davida Joklových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 647
zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.2.
9. pana Huberta Holiše a společnosti DENE office spol. s r. o. o úplatný pronájem pozemku
parc. č. 913/8 ost. pl. o výměře 1 112 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 4.4.
10. paní Anny Ježorské o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 779/3 orná půda
o výměře 500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6.
11. paní Kateřiny Růžičkové o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1255/2 orná půda
o výměře 2 893 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.7.
3. revokuje
usnesení RMO ze dne 16. 10. 2006, bod programu 2, bod II. B) 7 ve věci nevyhovění žádosti
společnosti Pavlík group, s.r.o. o obnovení nájemního vztahu nebytového prostoru Švédská
č.o. 1, trafika se sběrnou službou pro společnost SAZKA, 49 m2 dle důvodové zprávy bod
1.24.
4. souhlasí
1. s uzavřením smlouvy o podnájmu na část pozemku parc. č. 93/110 ostatní plocha
o výměře 394,70 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti
MEDIAREAL, s. r. o. mezi společností LUXOS, spol. s r.o. a statutárním městem Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2.21.
2. se změnou předmětu nájmu - s vypuštěním pozemku parc. č. 1916/3 ost. pl. o výměře
153 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jindřicha Tomečka
z nájemní smlouvy uzavřené se statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod
2.22.
3. s úplatným pronájmem části pozemku parc. č. 21/10 o výměře 109,50 m2, kultury
zahrada, v k.ú. Lazce paní Mgr. Noře Gill dle důvodové zprávy bod 2.23.
4. s úplatným pronájmem části pozemku parc. č. 21/10 o výměře 91,90 m2, kultury zahrada,
v k.ú. Lazce paní Mgr. Noře Gill dle důvodové zprávy bod 2.24.
5. se změnou úhrady plateb za služby pro nájemce Studia Čtyřlístek - občanské sdružení dle
poměrné části skutečných výdajů učiněných mateřskou školou za příslušný kalendářní rok
dle důvodové zprávy bod 3.3.
6. s odpočtem vložených investic do nebytového prostoru Opletalova 1, Olomouc ve výši
92.500,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod 3.5.
7. s odpočtem nákladů vynaložených na údržbu areálu Korunní pevnůstky, údržbu a sečení
travnatých ploch, nákladů na ostrahu v celkové výši 187.454,- Kč z nájemného společnosti
Stavitelství Pospíšil s. r. o. dle důvodové zprávy bod 5.3.
8. s přemístěním stávajícího reklamního zařízení CITY LIGHT ve vlastnictví společnosti
ARES CZ, s. r. o. na části pozemku parc. č. 75/135 ost. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc na dobu určitou do 28. 2. 2007 dle důvodové zprávy bod 5.6.
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9. s odprodejem technologického zařízení za kupní cenu ve výši 88.000,- Kč společnosti
EUROGASTRO MORAVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod 5.13.
5. vyhovuje žádosti
o odpuštění nájmu po dobu jednoho týdne dle důvodové zprávy bod 3.6.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej objektu č. p. 92 s příslušenstvím a pozemků parc. č. st. 108 zast. pl. o výměře
204 m2 a parc. č. 153/3 zahrada o výměře 589 m2, vše v k. ú. Loučka u Bílska, obec Loučka
manželům Antonínu a Ladislavě Trefilovým za kupní cenu ve výši 198.250,- Kč včetně
nákladů dle důvodové zprávy bod 4.1.
2. odprodej objektu bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 15a) s pozemkem parc. č. st. 1394/1
zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2 a pozemku parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře 162 m2, vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc a Ing. Břetislavu Valentovi za kupní cenu ve výši 1. 528 237,Kč dle důvodové zprávy bod 4.10.
3. odprodej objektu bez č.p./č.e., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 164 zast. pl. a nádvoří
o výměře 299 m2 a objektu bez č.p./č.e., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 165 zast. pl. a
nádvoří o výměře 1 391 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Převozová
služba DELTA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 3. 237 147,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.11.
4. odprodej objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl. a nádvoří
o výměře 135 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu Aleši Michálkovi za kupní cenu ve
výši 179 788,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.12.
5. odprodej objektu bez čp./če., jiná stavba na pozemcích parc. č. st. 1387/1 a parc. č. st.
1387/2, vše zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1387/1 zast. pl. a nádvoří o výměře
364 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Hanáckému paraklubu za kupní cenu 1. 505 950,- Kč
včetně nákladů dle důvodové zprávy bod 4.13.
6. odprodej části pozemku parc. č. 83 orná půda o výměře 250 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec
Olomouc manželům Radomíru a Vlastimile Turkovým za kupní cenu ve výši 90 386,- Kč dle
důvodové zprávy bod 4.14.
7. odprodej části pozemku parc. č. 835/2 ost. pl. o výměře 821 m2 včetně komunikace v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc společnosti ISH&MSA ČERPADLA a. s. za kupní cenu ve výši
465.474,- Kč dle důvodové zprávy bod 5.4.
8. znění dodatku č. 4 ke zřizovací listině Moravského divadla Olomouc dle důvodové zprávy
bod 5.5.
9. směnu pozemku parc. č. 85/4 ost. pl. o výměře 158 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. Evy Kubáčkové (ideální podíl 1/2) a
manželů Miroslava a Mgr. Evy Kubáčkových (ideální podíl 1/2) za část pozemku parc. č.
1045/1 ost. pl. o výměře 95 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 34 739,Kč dle důvodové zprávy bod 5.15.
7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti pana Jaroslava Slováka o odprodej objektu bez č. p. / č. e. zemědělská stavba s
pozemkem parc. č. 179/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.17.
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2. žádosti společnosti P. M. Systém, s. r o. o odprodej pozemků parc. č. 1677/3 ost. pl.
o výměře 34 m2, parc. č. 1677/5 orná půda o výměře 898 m2, parc. č. 1678/233 orná půda
o výměře 124 m2, část parc. č. 1677/2 ost. pl. o výměře 150 m2 a parc. č. 1678/229 orná
půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemků část
parc. č. 203 ost. pl. o výměře 30 m2 a část parc. č. 213 ost. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.20.
3. žádosti manželů Gabriely a Davida Joklových o odprodej části pozemku parc. č. 647
zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.2.
4. žádosti pana Huberta Holiše a společnosti DENE office spol. s r. o. o odprodej pozemku
parc. č. 913/8 ost. pl. o výměře 1 112 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 4.4.
5. žádosti paní Anny Ježorské o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře
500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.6.
6. žádosti paní Kateřiny Růžičkové o odprodej pozemku parc. č. 1255/2 orná půda o výměře
2 893 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.7.
7. žádosti manželů Ing. Bohuslava a Růženy Fojtů o odprodej části pozemku parc. č. 599/1
ost. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.9.
8. žádosti společnosti AQUAVERI SERVIS s. r. o. a pana Jindřicha Kalvody o odprodej
objektu bez č.p./č.e., jiná stavba (objekt č. 15a) s pozemkem parc. č. st. 1394/1 zast. pl. a
nádvoří o výměře 383 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.10.
9. žádosti paní Vladimíry Korytárové a sdružení Duha Velká medvědice o odprodej objektu
bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1292 zast. pl. a nádvoří o výměře 135 m2 v
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.12.
10. žádosti pana Milana Oračky o odprodej objektu bez č.p./č.e. na pozemcích parc. č. st.
1387/1 a parc. č. st. 1387/2, vše zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1387/1 zast. pl. a
nádvoří o výměře 364 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.13.
11. žádostem Mgr. Radka Ostrčila, pana Zdeňka Pazdery, paní Veroniky Doleželové, pana
Martina Plachého a manželů MVDr. Václava a RNDr. Jany Lakomých o odprodej objektu bez
č.p./č.e., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 164 zast. pl. a nádvoří o výměře 299 m2 a
objektu bez č.p./č.e., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 165 zast. pl. a nádvoří o výměře
1 391 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.11.
12. žádosti manželů Daniela a Ivy Hromádkových o odprodej objektu bez č.p./č.e., jiná
stavba s pozemkem parc. č. st. 164 zast. pl. a nádvoří o výměře 299 m2, vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.11.
13. žádosti společnosti Elektropráce Spáčil s. r. o. o odprodej objektu bez č.p./č.e., jiná
stavba s pozemkem parc. č. st. 164 zast. pl. a nádvoří o výměře 299 m2, objektu bez
č.p./č.e., jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 165 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 391 m2 a
části pozemku parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 7 800 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4.11.
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8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 16 ve věci nevyhovění žádosti
pana Jana Zbirovského o odprodej části pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní porost o
výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.1.
2. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 20 ve věci schválení odprodeje
pozemku parc. č. 886/10 ost. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti LB 2000, s. r. o. za kupní cenu ve výši 137 800,- Kč dle důvodové zprávy bod
5.2.
3. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2005 bod programu 4 bod 9 ve věci schválení odprodeje
části pozemku parc. č. 835/2 ost. pl. o výměře 821 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc
společnosti ISH&MSA ČERPADLA a. s. za kupní cenu ve výši 402 054,- Kč dle důvodové
zprávy bod 5.4.
4. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 51 ve věci výše kupní ceny za
odprodej pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 856 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
panu Ladislavu Kolářovi a schválit kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. 258 100,- Kč dle
důvodové zprávy bod 5.14.
5. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 34 ve věci směny pozemku parc.
č. 85/4 ost. pl. o výměře 158 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v podílovém
spoluvlastnictví paní Mgr. Evy Kubáčkové (ideální podíl 1/2) a manželů Miroslava a Mgr. Evy
Kubáčkových (ideální podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 1045/1 ost. pl. o výměře 160 m2 v
k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární
město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 34 739,- Kč dle důvodové zprávy bod 5.15.
9. schvaluje
záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 73,20 m2 na ulici Horní náměstí č.p.
367 č.o. 5, na pozemku parc. č. 326 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pro Střední
Moravu - Sdružení cestovního ruchu dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
10. souhlasí
se zúžením předmětu nájmu na výměru 207 m2 v nebytovém prostoru na ulici Horní náměstí
č.p. 367 č.o. 5, na pozemku parc. č. 326 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc po přidělení
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 6
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005 bod 4.1 - č. 3 ve věci uzavření budoucí kupní
smlouvy na část pozemku parc.č. 910/10 o výměře 4808 m2, dotčená plocha 280 m2, v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 191 ve vlastnictví Ing. Vladimíra
Dosoudila za cenu 480,-Kč/m2,
a schválit uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc.č. 910/10
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orná půda o celkové výměře 4808 m2, dotčená výměra cca 280 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 191 ve vlastnictví Ing. Vladimíra Dosoudila za pozemky
parc.č. 910/21 orná půda o výměře 785 m2 a parc.č. 894/70 ostatní plocha o výměře 80 m2,
vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví
statutárního města Olomouc, bez cenového doplatku, za podmínky uzavření směnné
smlouvy do 4 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 278/105 ostatní plocha o výměře 145 m2 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 s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za
podmínek dle důvodové zprávy, dle bodu č. 2 důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 50/5 ostatní plocha o výměře 516 m2 a
parc.č. 210/2 ostatní plocha o výměře 311 m2, vše v k.ú. Bělidla, jak je vše zapsáno na LV
č. 216 ve vlastnictví Miroslava Barneta za část pozemku parc.č. 350/6 ostatní plocha o
výměře 3685 m2, dotčená plocha cca 827 m2 v k.ú. Povel, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve
vlastnictví statutárního města Olomouc, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc, bez cenového doplatku, dle bodu č. 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a vedení
kanalizačního potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc. č. 1687/3 ostatní plocha
o výměře 62 m2, pozemek parc. č. 1687/4 ostatní plocha o výměře 672 m2, pozemek parc.
č. 1687/5 ostatní plocha o výměře 296 m2, pozemek parc. č. 1678/58 orná půda o výměře
28 796 m2, pozemek parc. č. 1688/1 orná půda o výměře 822 m2, pozemek parc. č. 1689/2
orná půda o výměře 73 m2 a pozemek parc. č. 1690/2 orná půda o výměře 179 m2, vše k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve společném jmění manželů Pavla a Jarmily
Bartošových, jak je zapsáno na LV č. 989 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc, za jednorázovou úplatu 150.000,- Kč ve prospěch
statutárního města Olomouc, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do
4 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu č. 9 důvodové zprávy
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ideální 1/4 Jarmily Šroubkové na pozemku
parc.č. 539/26 orná půda o výměře 884 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouce, jak je
zapsáno na LV č. 828 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, za cenu 800,-Kč/m2, dle bodu č. 10 důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření smlouvy o výkonu správy fontány sv. Jana Sarkandra s Římskokatolickou farností
svatého Michala Olomouc, dle bodu č. 11 důvodové zprávy
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy na
pozemky parc. č. 1032/5 ostatní plocha o výměře 458 m2 a parc. č. 790/6 orná půda o
výměře 6 375 m2, vše k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále pozemky parc. č. 1736/5 orná
půda o výměře 172 m2, parc. č. 1678/104 orná půda o výměře 631 m2 a parc. č. 1738/3
orná půda o výměře 485 m2 vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše
zapsáno na LV č. 468 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
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Olomouc, ve vlastnictví Karla Pazdziory do vlastnictví statutárního města Olomouce za cenu
915.265,- Kč,
a schválit uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 1032/5 ostatní plocha o výměře 458
m2 a parc. č. 790/6 orná půda o výměře 6 375 m2, vše k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a
dále pozemky parc. č. 1736/5 orná půda o výměře 172 m2, parc. č. 1678/104 orná půda o
výměře 631 m2 a parc. č. 1736/3 orná půda o výměře 485 m2 vše v k.ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 468 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Karla Pazdziory do vlastnictví statutárního
města Olomouce za cenu 915.265,- Kč, dle bodu č. 12 důvodové zprávy
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc.č. st. 113 zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 414 m2, dotčená výměra cca 15 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je
zapsáno na LV č. 514 ve společném jmění manželů Vlastimila a Věry Müllerových za část
pozemku parc.č. 341/3 ostatní plocha o celkové výměře 2571, dotčená výměra cca 31 m2 v
k.ú. Hejčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města
Olomouc, za současného uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu uložení vodovodu a vedení veřejného osvětlení na
pozemku parc.č. 341/3 ostatní plocha v k.ú. Hejčín ve prospěch statutárního města
Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu, dle bodu č. 13 důvodové zprávy
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 341/28 ostatní plocha o celkové výměře
430 m2, dotčená výměra cca 34 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č.
1057 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Romana Koiše a Ing. Daniela Lemáka, Ph.D. za část
pozemku parc.č. 341/3 ostatní plocha o celkové výměře 2571, dotčená výměra cca 32 m2 v
k.ú. Hejčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města
Olomouc, za současného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uložení
kanalizace, vedení veřejného osvětlení a umístění obrubníku na pozemku parc.č. 341/3
ostatní plocha v k.ú. Hejčín ve prospěch statutárního města Olomouc, bez doplatku
cenového rozdílu, dle bodu č. 14 důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
Jermář Pavel, Lenka , Charkovská 11, Olomouc
Svoboda Viktor, Hrnčířská 38A, Olomouc
Brandová Věra. Sokolská 32, Olomouc
Apeltauerová Alice, Synková 13, Olomouc
Janoušková Eva, Jan, Balbínova 5, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Dolní nám. 2, Olomouc
Okr. ředitelství policie ČR Olomouc, U Letiště 6, Olomouc
Székelyová Mária, Synkova 4, Olomouc
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Šulík Pavel, Jakubcová Miroslava, Sladkovského 1, Olomouc
Tůmová Jolana, Sladkovského 1C, Olomouc
Zavadilová Jindřiška, Jiráskova 10C, Olomouc
Přidalová Ladislava, Topolová 9, Olomouc
Ostrá Radka, Peškova 2, Olomouc
Pospíšilová Marcela, Peškova 2, Olomouc
Nevimová Petra, Peškova 2, Olomouc
Suchecká Kateřina, Darius, Peškova 2, Olomouc
Pazdera Bohuslav, Andrea, Peškova 2, Olomouc
Sedláčková Ludmila, Peškova 2, Olomouc
Růžičková Magda, Peškova 2, Olomouc
Hopjan Marek, Peškova 2, Olomouc
Kaštylová Táňa, Pavel, Peškova 2, Olomouc
Mika Martin, Peškova 2, Olomouc
Chotěnovský Ondřej, Peškova 2, Olomouc
Martišková Eva, Jiří, Peškova 2, Olomouc
Hametová Jitka, Jiří, Peškova 2, Olomouc
Janečko Luděk, Jana, Peškova 2, Olomouc
Vránová Kristýna, Jan, Peškova 2, Olomouc
Fritscher Josef, Peškova 2, Olomouc
Foltinová Vendula, David, Peškova 2, Olomouc
Pospíšilová Milada, Peškova 2, Olomouc
Joslová Gabriela, Peškova 2, Olomouc
Hrubá Pavlína, Libor, Peškova 2, Olomouc
Jína Kamil, Peškova 2, Olomouc
Bittnerová Jitka, Peškova 2, Olomouc
Bednařík Jan, Soňa, Peškova 2, Olomouc
Adamíková Alena, Peškova 2, Olomouc
Tauchmannová Jana, Peškova 2, Olomouc
Číhalová Pavlína, Peškova 2, Olomouc
Kalivoda Martin, Peškova 2, Olomouc
Steiger Jaroslav, Andrea, Peškova 2, Olomouc
Ryzí Vladimíra, Tomáš, Peškova 2, Olomouc
Kuchařík Ladislav, Peškova 2, Olomouc
Horáková Lenka, Radek, Peškova 2, Olomouc
Prokopová Kamila, Peškova 2, Olomouc
Nikl Pavel, Peškova 2, Olomouc
Hrabal Martin, Peškova 2, Olomouc
Vu Van Ai, Peškova 2, Olomouc
Přidalová Ladislava, Peškova 2, Olomouc
Miškovská Zdeňka, Slavonínská 20, Olomouc
Psík Pavel, Topolová 1, Olomouc
Knitlová Miluše, Topolová 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 a)
b) na 1 rok s nájemci:
Roller Josef, Peškova 2, Olomouc
Halaxa Jiří, Peškova 2, Olomouc
Šliksbírová Hana, Hurtos Pavel, Peškova 2, Olomouc
Pospíšil Martin, Peškova 2, Olomouc
Koutná Eva, Kuba Zdeněk, Sladkovského 1E, Olomouc
Silná Petra, David, Polská 57, Olomouc
Kresová Janette, Balbínova 3, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 b)
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c) na 1/2 roku s nájemci:
Šándorová Anastázie, P.Přichystala 70, Olomouc
Jano Ludovít, P. Přichystala 70, Olomouc
Gunár Ladislav, Jolana, P. Přichystala 70, Olomouc
Schulzová Soňa, P. Přichystala 70, Olomouc
Čuriová Katreřina, P. Přichystala 70, Olomouc
Gábor Robert, Marie, P. Přichystala 70, Olomouc
Blahová Věra, P. Přichystala 70, Olomouc
Slováček Oldřich, Dagmar, Litovelská 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 c)
d) na 2 roky s nájemci - DPS:
Šebečková Věra, Politických vězňů 4, Olomouc
Valentová Jarmila, Politických vězňů 4, Olomouc
Říman Josef, P. Přichystala 68, Olomouc
Pelák Jan, Příčná 8, Olomouc
Otcová Ludmila, Peškova 1, Olomouc
Beschornerová Libuše, Fischerova 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 1 d)
2. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
Martina Žilková, Černá cesta 11, Olomouc
Vlasta Šišková, Balbínova 7, Olomouc
Jiří Škára a Eva, Peškova 2, Olomouc
Eva Pastorková, Topolová 9, Olomouc
Libor Orava, Balbínova 7, Olomouc
Ivo Hýbl, Vodární 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a,b)
3. s uzavřením nájemní smlouvy na byt mimo pořadí:
Byt v domě Balbínova 3, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 16 s Toncrovou Alenou a
Drahomírem dle důvodové zprávy bod 3)
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8
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Žádost o přidělení služebních bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. souhlasí
s poskytnutím 2 služebních bytů pro potřeby Krajského úřadu Olomouckého kraje
2. ukládá
vytipovat 2 vhodné byty pro potřeby Krajského úřadu Olomouckého kraje
T: 20.2.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil: Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 8.1

15

10

Prodej domů + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 87/20, zahrada, o výměře 49 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, za kupní cenu celkem 20.584,- Kč, vlastníkům domu č. p. 248 (Dobrovského 17),
a to takto: MUDr. Jaroslav Vyhnánek, CSc. podíl 3375/66120 za 1.051,- Kč, MUDr.
Radoslava Vyhnánková podíl 3375/66120 za 1.051,- Kč, Iveta Rozsívalová podíl 8160/66120
za 2.540,- Kč, David Orálek podíl 8540/66120 za 2.659,- Kč, PhDr. Ladislav Vobořil podíl
8380/66120 za 2.609,- Kč, Alice Balutová podíl 8740/66120 za 2.721,- Kč, Marek a Danuše
Hájkovi do SJM podíl 9220/66120 za 2.870,- Kč, Ing. Robert Šamárek podíl 409/6612 za
1.273,- Kč, Ing. Petra Krkavcová podíl 409/6612 za 1.273,- Kč, Mgr. Hana Pospíchalová
podíl 815/6612 za 2.537,- Kč dle důvodové zprávy bod 1/1.1. str. 1, 2, 3
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1223, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 38.034,- Kč, do podílového
vlastnictví spoluvlastníků domu č. p. 590 (Jeremenkova 12), a to takto: Jiří Techmann podíl
1/12 za 3.209,- Kč, Jan Tichý podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Ladislav Heidenreich podíl 1/12 za
3.209,- Kč, Jaromír Král podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Lenka Dvořáková podíl 1/12 za 3.209,- Kč,
Hana Nevimová podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Miroslav a Františka Vašíkovi do SJM podíl 1/12 za
3.209,- Kč, Jan a ing. Svatava Cziborovi podíl 1/12 za 3.209,- Kč, ing. Svatopluk a ing. Věra
Bröcknerovi do SJM podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Petra Pohorská podíl 1/24 za 1.604,50 Kč,
Marie Doleželová podíl 1/24 za 1.604,50 Kč, Pavel Vyskočil podíl 1/12 za 3.209,- Kč, Julius a
Iveta Reisovi do SJM podíl 1/12 za 3.209,- Kč dle důvodové zprávy bod 1/1.2. str. 3, 4, 5
4. ukládá
odboru prodeje domů zajistit před prodejem pozemku parc. č. st. 1223, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 290 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, zrušení nájemní
smlouvy k němu dohodou dle důvodové zprávy bod 1/1.2. str. 3, 4, 5
T: 23.1.2007
O: vedoucí odboru prodeje domů
5. revokuje
své usnesení ze dne 23.5.2006, bod 12 č. 6, ve věci prodeje pozemku parc. č. 146/2, ostatní
plocha, o výměře 9 m2, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a doporučuje zastupitelstvu
města revokovat usnesení ZMO ze dne 29. 6. 2004, bod 5, část 8, ve věci prodeje části
pozemku parc. č. st. 813, zast. pl. o výměře 9 m2, a schválit prodej pozemku parc. č. 146/2,
ostatní plocha, o výměře 9 m2, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vlastníkům jednotek
domu č. p. 904 (Dukelská 3) za kupní cenu ve výši 6 579,-Kč, a to takto: Daniela a Antonín
Ondruškovi do SJM podíl 6030/101260 za 333,-Kč, Svatava a Valerio Kachyňovi do SJM
podíl 9160/101260 za 505,-Kč, Josef Valenta podíl 12020/101260 za 663,-Kč, Eva Henarová
podíl 20260/101260 za 1 714,-Kč, Božena a Saša Hlochovi do SJM podíl 12480/101260 za
688,-Kč, Valeria Králová podíl 5685/101260 za 313,50 Kč, Jana a Josef Navrátilovi do SJM
5685/101260 za 313,50 Kč, Renata Šestořádová podíl 8470/101260 za 466,-Kč, Olga a Jiří
Dostálovi do SJM podíl 7475/101260 za 412,-Kč, Břetislav Zajíček podíl 7875/101260 za
434,-Kč, Karel Marek podíl 6120/101260 za 737,-Kč dle důvodové zprávy bod 1/1.3. str. 5, 6,
7
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6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 93/143, ost.pl. o výměře 1 620 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům
Charkovská 196/7 v Olomouci, Společenství vlastníků jednotek pro dům Charkovská 197/9,
v Olomouci a Společenství vlastníků jednotek pro dům Charkovská 274/11 v Olomouci,
každému jednou ideální třetinou za kupní cenu celkem 304.022,- Kč dle důvodové zprávy
bod 1/1.4. str. 7, 8
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení bod 7, část 14, ZMO ze dne 20. 9. 2005 ve věci prodeje pozemku parc. č. 497/2,
zahrada, o výměře 326 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (Rooseveltova
38) a schválit prodej pozemku parc. č. 497/2, zahrada, o výměře 163 m2, paní RNDr.
Ludmile Chudadové, za kupní cenu ve výši 68.891,50 Kč, z toho pozemek 66.214,- Kč
a náklady 2.677,50 Kč, a pozemek parc. č. 497/7, zahrada, o výměře 163 m2, panu Mgr.
Michalu Pokornému, za kupní cenu ve výši 68.891,50 Kč, z toho pozemek 66.214,- Kč
a náklady 2.677,50 Kč dle důvodové zprávy bod 1/1.5. str. 9
8. nevyhovuje žádosti
paní Aleny Tylajkové ve věci zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes
pozemky parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, parc.č. 429/82, ostatní plocha,
o výměře 246 m2 a parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 261 m2, na pozemek parc. č.
429/93, zahrada, o výměře 211 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod 1/1.6. str. 10, 11
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti East Port Invest s. r. o., Národní obrany 15, Praha ve věci odkoupení
domů v majetku statutárního města Olomouce dle bodu a) - n) dle důvodové zprávy bod
2/2.1. str. 11, 12
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideální 1/2 domu č. p. 676 (Vídeňská 7) na pozemku parc. č. st. 855, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 859 m2, a ideální 1/2 pozemku parc. č. st. 855, zastavěná
plocha a nádvoří , vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, spoluvlastníkům domu, a to
Gary Chard, Deborah Gomel a Brigita Harris, za kupní cenu ve výši 3 763 140,- Kč, z toho
ideální 1/2 domu 3 242 340,- Kč, ideální 1/2 pozemku 515 400,-Kč, náklady 5 400,-Kč dle
důvodové zprávy bod 2/2.2. str. 12, 13
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů Otty a Jaroslavy Tománkových ve věci prodeje nebytové jednotky č. 750/16
v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na
společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na
pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše v k.ú.
Olomouc- město, obec Olomouc a ukládá odboru prodeje domů zjistit zájem ostatních
spoluvlastníků domu Praskova 11 o odkup této nebytové jednotky dle důvodové zprávy bod
2/2.3. str. 13, 14
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 712/10 v domě č. p. 712 (Tř. Spojenců 10) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 432/8706 na společných částech domu č. p. 712 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 432/8706 na pozemku parc. č. st. 958, zastavěná plocha a nádvoří, vše v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Ivetě Kremplové, za kupní cenu ve výši 121.080,Kč, z toho nebytová jednotka 82.240,- Kč, pozemek 32.580,- Kč, náklady 6.260,- Kč dle
důvodové zprávy bod 2/2.4. str. 14, 15
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13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení bod 8, část 59, ZMO ze dne 13. 5. 2006, ve věci prodeje nebytové jednotky č.
615/23 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) a schválit prodej nebytové jednotky č. 615/23 v
domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2838/17883 na
společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2838/17883 na
pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 684 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Aloisovi Hamplovi za kupní cenu ve výši
1 354 797,- Kč, z toho nebytová jednotka 764 180,-Kč, pozemek 581 516,-Kč, náklady
9 101,- Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.5. str. 15, 16
14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení bod 8, část 60, ZMO ze dne 13. 5. 2006, ve věci prodeje nebytové jednotky č.
615/22 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) a schválit prodej nebytové jednotky č. 615/23 v
domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2057/17883 na
společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2057/17883 na
pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 684 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Aloisovi Hamplovi za kupní cenu ve výši
986 711,- Kč, z toho nebytová 553 882,-Kč, pozemek 421 487,-Kč, náklady 11 342,- Kč
dle důvodové zprávy bod 2/2.6. str. 16, 17
15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení bod 5, část 12, ZMO ze dne 13. 10. 2006, ve věci prodeje nebytové jednotky č.
693/32 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) a schválit prodej nebytové jednotky č. 693/32 v
domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1616/63880 na
společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1616/63880
na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 215 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Ing. Miroslavu Šitavancovi za kupní cenu ve výši
975 000,-Kč, cena za nebytovou jednotku 884 622, - Kč, cena za venkovní úpravy
12 965,- Kč, cena za podíl na příslušenství a pozemku 68 198,- Kč, náklady 9 215,- Kč
dle důvodové zprávy bod 2/2.7. str. 17, 18
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 627/8 v domě č. p. 627 (Palackého 5) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 311/7128 na společných částech domu č. p. 627 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 311/7128 na pozemku parc. č. st. 780, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 418 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Marii Daubnerové za
kupní cenu ve výši 126 435,-Kč, z toho za nebytovou jednotku 42 095,-Kč, za pozemek
76 415,-Kč, náklady 7 925,- Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.8. str. 19
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 750/15 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 268/14839 na společných částech domu č.p. 750 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 268/14839 na pozemku parc.č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 489 m2, vše v k.ú. Olomouc- město, obec Olomouc nájemci Liboru Gašparovičovi,
za kupní cenu ve výši 89 722,- Kč, z toho cena za nebytovou jednotku 74 345,- Kč, cena za
podíl na příslušenství a pozemku 8 125,-Kč, náklady 7 252,- Kč dle důvodové zprávy bod
2/2.9. str. 19, 20
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 671/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12,14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1800/25788 na společných částech domu č.p. 670, 671
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1800/25788 na pozemku parc.č. st. 919,
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, a na pozemku parc.č. st. 935, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce , obec Olomouc,
nájemci Ing. Jiřímu Dočkalovi za kupní cenu ve výši 1 477 002,- Kč, z toho cena nebytové
jednotky 1 441 430,-Kč, cena pozemku 21 526,- Kč, náklady 14 046,- Kč dle důvodové
zprávy bod 2/2.10. str. 20, 21
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 671/21 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12,14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 550/25788 na společných částech domu č. p. 670, 671
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 550/25788 na pozemku parc. č. st. 919, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, a na pozemku parc. č. st. 935, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 257 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce , obec Olomouc, nájemci
Aleně Svozilové za kupní cenu ve výši 566 433,-Kč, z toho cena nebytové jednotky
550 373,- Kč, cena pozemku 6 577,- Kč, náklady 9 483,-Kč dle důvodové zprávy bod
2/2.11. str. 21
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1900/25788 na společných částech domu č. p. 670,671
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1900/25788 na pozemku parc.č. st. 919,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, a na pozemku parc.č. st. 935, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce , obec Olomouc ,
nájemci Josefu Kvapilovi za kupní cenu ve výši 2 472 771,-Kč, z toho cena nebytové
jednotky 2 435 338,- Kč, cena pozemku 22 722,- Kč, náklady 14 711,- Kč dle důvodové
zprávy bod 2/2.12. str. 22
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 671/20 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12,14) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 430/25788 na společných částech domu č.p. 670, 671 a
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 430/25788 na pozemku parc.č. st. 919, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 257 m2, a na pozemku parc.č. st. 935, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 257 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci
Ladislavě Přidalové za kupní cenu ve výši 404 835,- Kč, z toho cena nebytové jednotky
390 378,- Kč, cena pozemku 5 142,- Kč, náklady 9 315,- Kč dle důvodové zprávy bod 2/2.13.
str. 22, 23
22. nevyhovuje
žádosti pana Radana Vitoula ve věci pronájmu dvou místností o výměře 4,90 m2 a 17 m2
jako skladu v domě č. p. 141, 142 (Hrnčířská 38, 38a) s pozemkem parc. č. st. 558, 559,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 386 m2, 383 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc. Předmětné prostory budou součástí společných částí domu č. p. 141, 142 dle
důvodové zprávy bod 2/2.14. str. 23, 24
23. schvaluje
zřízení věcného břemene užívání jednotky č. 404/10 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
1663/13250 na domě č. p. 404 a pozemku parc. č. st. 382, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc (Riegrova 5) pro BILLARD CLUB, Olomouc, a to na dobu
20ti let od uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a to bezúplatně dle důvodové
zprávy bod 2/2.15. str. 24, 25
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24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 717/19 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11,
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na společných částech
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
434/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Ivaně Vašutové, za kupní
cenu ve výši 101.717,- Kč, z toho za jednotku 99.734,- Kč, za pozemek 721,- Kč, náklady
1.262,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.1. str. 25, 26
25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 789/3 v domě č. p. 788, 789, 790 (Albertova 25, 27, 29) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 858/15793 na společných částech domu č. p. 788, 789,
790 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 858/15793 na pozemku parc. č. st. 1225,
1226, 1227, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům
Pavle a Janu Pecinovým, za kupní cenu ve výši 98.331,- Kč, z toho za jednotku 86.949,- Kč,
za pozemek 2.558,- Kč, náklady 8.824,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.2. str. 26, 27
26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 999/23 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P.
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na
společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na pozemku
parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům Jaroslavě a Milanu Kubíčkovým, za kupní cenu ve
výši 48.130,- Kč, z toho za jednotku 46.726,- Kč, za pozemek 575,- Kč, náklady 829,- Kč dle
důvodové zprávy bod 3/3.3. str. 27, 28
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1007/30 v domě č. p. 1007 (Za Vodojemem 8) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 703/23498 na společných částech domu č. p. 1007 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 703/23498 na pozemku parc. č. st. 1295, zastavěná plocha a nádvoří, v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Markétě Konečné, za kupní cenu ve výši 110.738,Kč, z toho za jednotku 107.752,- Kč, za pozemek 1.326,- Kč, náklady 1.660,- Kč dle
důvodové zprávy bod 3/3.4. str. 28, 29
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 573/5 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574,
575, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům manželům Martině a
Františku Dufkovým, za kupní cenu celkem 158.346,- Kč: z toho za jednotku 156.284,- Kč,
za pozemek 0,- Kč, náklady 2.062,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.5. str. 29, 30
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 553/18 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 679/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Janě Škrochové, za kupní cenu celkem 150.562,Kč: z toho za jednotku 149.104,- Kč, za pozemek 0,- Kč, náklady 1.458,- Kč dle důvodové
zprávy bod 3/3.6. str. 30
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30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 812/3 v domě č. p. 812 (Nálevkova 13) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 375/8188 na společných částech domu č. p. 812 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 375/8188 na pozemku parc. č. st. 981, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 891 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci Zdeňku Srovnalovi, za kupní
cenu celkem 42.524,- Kč: z toho za jednotku 39.165,- Kč, za pozemek 2.350,- Kč, náklady
1.009,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.7. str. 31
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 471/8 v domě č. p. 471 (Na Šibeníku 4) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 439/7055 na společných částech domu č. p. 471 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 439/7055 na pozemku parc. č. st. 545, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, nájemci Stanislavě Vavrdové, za kupní cenu ve výši 48.375,- Kč, z toho za
jednotku 44.558,- Kč, za pozemek 1.643,- Kč, náklady 2.174,- Kč dle důvodové zprávy bod
3/3.8. str. 32
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 717/22 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11,
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na společných částech
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
434/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Zdeňce Bělkové, za kupní
cenu ve výši 102.735,- Kč, z toho za jednotku 100.752,- Kč, za pozemek 721,- Kč, náklady
1.262,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.9. str. 33
33. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 716/20 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11,
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 778/87927 na společných částech
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
778/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Věře Skaličanové, za kupní
cenu ve výši 185.102,- Kč, z toho za jednotku 181.546,- Kč, za pozemek 1.293,- Kč, náklady
2.263,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.10. str. 34
34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 961/48 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 596/41782 na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 596/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům Antonínu a Antonii Maláškovým, za kupní
cenu ve výši 91.785,- Kč, z toho za jednotku 89.141,- Kč, za pozemek 656,- Kč, náklady
1.988,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.11. str. 35
35. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 136/12 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 580/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 580/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 174 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemcům Pavle a Marii
Mazurákovým, za kupní cenu celkem 155.981,- Kč: z toho za jednotku 152.723,- Kč, za
pozemek 1.120,- Kč a náklady 2.138,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.12. str. 36
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36. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení bod 6, část 66, ZMO ze dne 18. 9. 2006 ve věci prodeje bytové jednotky č. 722/2 a
schválit prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 768/7352 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 404 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Janě a Josefu
Kocourkovým, za kupní cenu celkem 150.889,- Kč, z toho za jednotku 138.829,- Kč, za
pozemek 9.844,- Kč a náklady 2.216,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.13. str. 37
37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti spoluvlastníků domu Foerstrova 33, Olomouc, ve věci zrušení prodeje bytové
jednotky č. 918/33 v domě č. p. 918 (Foerstrova 33) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
213/21325 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
213/21325 na pozemku parc. č. st. 1062, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu Petru Fordájovi dle důvodové zprávy bod 3/3.14. str. 38, 39
38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 420/38 v domě č. p. 420 (Lužická 16) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 215/34177 na společných částech domu č. p. 420 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 215/34177 na pozemku parc. č. st. 533, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc, nájemci Aleně Šulcové, za kupní cenu ve výši 34.945,- Kč, z toho za
jednotku 30.955,- Kč, za pozemek 197,- Kč, náklady 3.793,- Kč dle důvodové zprávy bod
3/3.15. str. 39
39. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pozastavení prodeje bytové jednotky č. 553/1 v domě č. p. 553 a 554 (Trnkova 20 a 22), vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Haně Štrbíkové, do 11. 12. 2007 dle
důvodové zprávy bod 3/3.16. str. 40
40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Dana Koliby ve věci odkoupení bytové jednotky č. 959/4 v domě č. p. 959, 960,
961 (Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
537/26684 na společných částech domu č. p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 537/26684 na pozemku parc. č. st. 135/4, 135/6, 135/5, zastavěná plocha
a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3/3.17. str. 40, 41
41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů Foretových ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/2 v
domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/63880 na
společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/63880 na
pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 215 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3/3.18. str. 41, 42
42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Anny Tatárové ve věci odkoupení bytové jednotky č. 529/1 v domě č. p. 529
(Nálevkova 11) za kupní cenu 1,- Kč dle důvodové zprávy bod 3/3.19. str. 42, 43
43. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 230/7 v domě č. p. 230 (Univerzitní 12) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2121/6196 na společných částech domu č. p. 230 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2121/6196 na pozemku parc. č. st. 222, zast. pl., vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, nájemci Rudolfu Brandovi, za kupní cenu ve výši 593.690,- Kč, z toho
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za jednotku 512.587,- Kč, za pozemek 74.058,- Kč, náklady 7.045,- Kč, I. část kupní ceny
činí 514.152,- Kč, II. část kupní ceny činí 79.538,- Kč, přičemž tuto II. část kupní ceny je
Rudolf Branda oprávněn proinvestovat do dvou let od podpisu kupní smlouvy do oprav
společných částí domu anebo splatit v téže lhůtě prodávajícímu v pravidelných půlročních
splátkách dle důvodové zprávy bod 3/3.20. str. 43, 44
44. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - C) dle důvodové zprávy bod 3/3.21.
str. 44, 45
45. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideální devítiny pozemku parc. č. 75/94, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc MUDr. Zoře a MUDr. Kamilu Vysloužilovým dle důvodové zprávy bod 3/3.21. str.
44, 45
46. schvaluje
uznání faktur dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 4/4.1. str. 46
47. schvaluje
žádosti o odklad splátek dle bodu a) - b) dle důvodové zprávy bod 4/4.2. str. 46
48. schvaluje
vrácení II. částí kupních cen dle bodu a) - c) na účet spoluvlastníků jednotlivých domů za
účelem proinvestování do oprav společných částí domů dle důvodové zprávy bod 4/4.3. str.
46, 47
49. schvaluje
proplacení faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce v domech,
kde byly byty prodány do osobního vlastnictví dle důvodové zprávy bod 4/4.5. str. 48, 49
50. ukládá
Správě nemovitostí Olomouc, a. s. provést havarijní opravu komínů a střechy domu
Nálevkova 11, Olomouc. Vynaložené náklady na opravu komínů a střechy domu Nálevkova
11 nebudou započítány do kupních cen při prodeji bytů dle důvodové zprávy bod 4/4.6. str.
49
T: 9.1.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
51. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
unesení ze dne 26. 4. 2005, bod 8, část 13, ve věci prodeje bytové jednotky č. 673/12 a
schválit prodej bytové jednotky č. 673/12 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na pozemku parc. č. st. 936, zastavěná
plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Fakultní nemocnici Olomouc
za kupní cenu ve výši 153.077,-Kč, z toho jednotka 150.756,-Kč, pozemek 1. 223,-Kč a
náklady 1.098,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 4.7. str. 1,2
52. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 19. 5. 2006, bod 8, část 22, a schválit prodej nebytové jednotky č. 404/1 v
domě č. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4168/13085 na
společných částech domu č. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4168/13085 na
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pozemku parc. č. st. 382, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 887 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, společnosti Moravel a. s., Sladkovského 42, Olomouc Holice, za kupní cenu 5 800 000,-Kč, z toho jednotka 4 606 526,- Kč, pozemek 1 169 094,Kč a náklady 24 380,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod 4.8. str. 2,3
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 9

11

Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A, část B a
část C
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle upravené důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2006 - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení upravené rozpočtové změny roku
2006 - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Martinák Jiří, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle upravené důvodové zprávy - část B
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 10

12

ZŠ a MŠ Holice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením finanční částky do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.2
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13

Rozpočtové změny odboru správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 10.4

14

Odpisové plány příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) navýšení aktualizovaných odpisů majetku příspěvkových organizací - škol dle sloupce 2
přílohy důvodové zprávy
b) plán odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 2007 dle sloupce 3 přílohy důvodové
zprávy a navýšení finančních částek na odpisy dle sloupce 4 přílohy důvodové zprávy
3. ukládá
informovat ředitele příspěvkových organizací - škol o přijatém usnesení
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11

15

Příspěvky a změny účelu využití příspěvků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. schvaluje
změny účelu využití příspěvků dle důvodové zprávy
4. schvaluje
čerpání části příspěvku v roce 2007 a předložení vyúčtování do 30.6.2007 dle důvodové
zprávy
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5. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru školství
6. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 19.12.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12

16

Městské letiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle bodu 6C důvodové zprávy
3. ukládá
uplatnit námitku týkající se návrhového letiště Olomouc - Neředín v rámci projednání
konceptu ÚP VÚC Olomouckého kraje dle bodu 6C důvodové zprávy
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13

17

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Olomouc v roce 2005 u Střediska rané péče
Olomouc, Dolní náměstí 38, 771 00 Olomouc, občanské
sdružení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 15
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18

Následná kontrola odstraněných nedostatků u MŠ Olomouc,
Wolkerova 34, příspěvkové organizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 16

19

„Kontrola hospodaření v roce 2005 u příspěvkové organizace,
Mateřské školy Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B,
PSČ 779 00“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 17

20

Mimořádný audit Azylový dům

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 26/2006
T: 9.1.2007
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 18

21

Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení azylantů v
roce 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
vytipovat vhodný byt pro pětičlennou rodinu azylantky paní Zhanny Romasyuk
T: 6.2.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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3. ukládá
zahájení přípravných prací k zapojení statutárního města Olomouce do Státního integračního
programu v roce 2007 a předložení žádosti o dotaci primátorovi k podpisu
T: 20.2.2007
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19

22

Zřizovací listina ZOO Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 zřizovací listiny Zoologické zahrady Olomouc
3. ukládá
majetkoprávnímu odboru upravit nájemní smlouvu s příspěvkovou organizací Správa lesů
města Olomouce s účinností od 1. 1. 2007
T: 19.12.2006
O: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora
Bod programu: 20

23

Veletrhy cestovního ruchu - rok 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2007 dle předložené důvodové
zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21

24

Změna plánu investic hrazených z nájemného SMV, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se změnou plánu investic SMV, a.s. dle důvodové zprávy
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 22

25

Petice Farského

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
informovat petiční výbor o projednání petice
T: 19.12.2006
O: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora
Bod programu: 24

26

Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy
řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel MmOl dle upravené
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2007
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků na rok
2007
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 25.1

27

Založení obecně prospěšné společnosti - finanční příspěvek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
předložit poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy na jednání zastupitelstva města
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
3. doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí příspěvku Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s. za podmínky, že čerpání příspěvku bude předem projednáno ve správní radě o.p.s.
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 25.2

28

Odborné komise RmO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
a) členy
b) předsedu
c) tajemníka
Komise dopravní, komise pro architekturu a územní plánování, komise pro prevenci
kriminality a bezpečnost a komise pro fond rozvoje bydlení ( příloha č. 1 - 4 )
3. ukládá
informovat jmenované členy, předsedy a tajemníky komisí RMO
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
4. ukládá
předložit návrhy na jmenování členů zbývajících komisí RMO
T: 9.1.2007
O: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 26

29

Sponzorský dar - Lesy ČR, s.p.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí sponzorského daru
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3. pověřuje
primátora podpisem darovací smlouvy dle přílohy č. 1 včetně doložky
T: 19.12.2006
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 27

30

MPO - změna vozidla určeného k vyřazení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu ve vyřazení vozidla MPO dle bodu 2 b) DZ
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora
Bod programu: 28

31

Zahraniční služební cesta - Vídeň

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast Martina Novotného, primátora města a Jiřího Martináka, náměstka primátora
zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 29

32

Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
jmenovat zástupce SmOl do svazku obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy
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na

3. ukládá
předložit ZMO 11.12.2006 návrh na jmenování zástupců města do svazku obcí Vodovod
Pomoraví dle důvodové zprávy
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 30

33

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 31

34

MDO - leasing kopírky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy
T: 19.12.2006
O: ředitel Moravského divadla Olomouc
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32

35

Žádost o změnu účelu užití poskytnuté veřejné finanční
podpory z rozpočtu města v roce 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. vyhovuje
žádosti občanského sdružení Spolek Trend vozíčkářů v Olomouci dle důvodové zprávy
3. vyhovuje
žádosti regionální organizace ROSKA Olomouc dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33

36

Podpora akcí partnerské spolupráce mezi městy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit podrobný plán oslav svátku sv. Jana Sarkandra vč. návrhu finančního vykrytí
T: 19.12.2006
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
3. ukládá
prověřit možnost spolufinancování existujících partnerských vztahů ze zdrojů EU
T: 19.12.2006
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34

37

Zimní stadion

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším postupem dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora
Bod programu: 35

33

38

Rozpočtová změna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) zařazení finanční částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
b) vykrytí finanční částky dle upravené důvodové zprávy z rezervy k dispozici na depozitní
účet
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 36

39

Areál 9. května - úprava schválené koncepce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
úpravu Koncepce využití území areálu 9. května v bodě Koncepce využití plochy A dle bodu
3 důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 37

40

Různé - financování státní správy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odeslat dopis dle důvodové zprávy
T: 19.12.2006
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 38

Martin Novotný
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík
náměstek primátora
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