USNESENÍ
ze 107. schůze Rady města Olomouce, konané dne 28.8.2006
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Kontrola usnesení RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 28. 8. 2006 dle upravené části A)
důvodové zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 806/1 trvalý travní porost o výměře
1545 m2, parc. č. 809/11 lesní pozemek o výměře 3634 m2, parc. č. 809/207 lesní pozemek
o výměře 3634 m2, parc. č. 806/254 trvalý travní porost o výměře 343 m2, parc. č. 809/271
lesní pozemek o výměře 1465 m2, parc. č. 809/248 lesní pozemek o výměře 108 m2 vše
v k. ú. Černovír, parc. č. 805/1 zahrada o výměře 326 m2, 806/2 trvalý travní porost
o výměře 81 m2 vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
631 m2, parc. č. 848 zahrada o výměče 637 m2 vše v k. ú. Lošov, parc. č. 499 trvalý travní
porost o výměře 4715 m2, parc. č. 533/3 orná půda o výměře 996 m2, parc. č. 1009/1 ostatní
plocha o výměře 1338 m2, parc. č. 1009/2 ostatní plocha o výměře 403 m2, parc. č. 1169
ostatní plocha o výměře 177 m2 vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 1297/7 trvalý travní porost
o výměře 9000 m2, parc. č. 1297/8 trvalý travní porost o výměře 3039 m2, parc. č. 1357
trvalý travní porost o výměře 292 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc, parc. č. 516/9 lesní
pozemek o výměře 711 m2, parc. č. 516/10 lesní pozemek o výměře 675 m2, parc. č. 516/12
lesní pozemek o výměře 803 m2, parc. č. 516/13 lesní pozemek o výměře 2044 m2 vše
v
k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 1633/17 lesní pozemek o výměře 609 m2, parc. č.
1681/1 lesní pozemek o výměře 7771 m2 vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad
Moravou, a parc. č. 1019/6 orná půda o výměře 428 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov předem
určenému zájemci Správě lesů města Olomouce dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. změnu doby smluvního poměru u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 346/3
ostatní plocha o výměře 336 m2 z doby určité do 31. 12. 2006 na dobu neurčitou s

jednoměsíční výpovědní lhůtou společnosti HOPR TRADE CZ s. r. o. dle důvodové zprávy
bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 584/1 ostatní plocha o výměře
63 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům PhDr. Radce a
Ing. Zbyňku Navrátilovým dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 212 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 529 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci
společnosti České dráhy, a. s. dle důvodové zprávy bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 210/5 ostatní plocha o výměře
1 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti EN - DAXI, s. r. o.
za podmínky, že prosvětlená vitrína (city light) bude umístěna u chodníku mezi ulicí
Lazeckou a objektem baru, v sousedství stávající vitríny SmOl. dle důvodové zprávy bod I. 5)
6. zveřejnění odprodeje pozemků parc. č. st. 2258/1 zast. pl. o výměře 319 m2 a parc. č.
375/5 ost. pl. o výměře 151 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému
zájemci společnosti Skanska DS a. s. dle důvodové zprávy bod I. 7)
7. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 315/8 ost. pl. o výměře 3 035 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Společenství vlastníků
jednotek PAHOREK Olomouc, za podmínek stanovených odborem koncepce a rozvoje dle
důvodové zprávy bod I. 8)
8. zveřejnění NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 2- 27,50 m2, určeného pro tělesně
postižené dle důvodové zprávy bod I. 9)
9. zveřejnění NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 4- 21,50 m2 dle důvodové zprávy I.
10)
10. zveřejnění NP - Balbínova č. 3, 5 - garážové stání č. 12- 20,10 m2 dle důvodové zprávy
bod I. 11)
11. zveřejnění NP - Balbínova č. 7, 9 - garážové stání č. 16- 26,90 m2 předem určenému
zájemci manželům Markovi a Michaele Kašparovým dle důvodové zprávy bod I. 12)
12. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/11 o výměře 90 m2, kultury
zahrada v k. ú. Lazce předem určenému zájemci Janě Procházkové dle důvodové zprávy
bod I. 13)
13. úplatného pronájmu společných prostor domu Žerotínovo nám. 3, Olomouc o velikosti
42 m2 předem určenému zájemci Miroslavě Bazgerové, když podmínkou pronájmu bude
zajištění změny užívání na sklad dle důvodové zprávy bod I. 14)
14. zveřejnění úplatného pronájmu trafostanice Michalská 2, Olomouc, o velikosti 22 m2
předem určenému zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod I. 15)
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 371 zast. pl. a nádvoří, v k. ú.
Olomouc - město předem určeným zájemcům Zefu Shkorretimu - 15m2, manželům Mgr.
Libuši a Mgr. Drahomíru Mlčákovým - 15 m2, manželům Ladislavě a Aloisovi Hasalíkovým 15 m2 a Fotografii, výrobnímu družstvu - 15 m2 se sazbou nájmu 100,- Kč/m2/rok
a s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod I. 16)
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16. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 371 zast. pl. a nádvoří, v k. ú.
Olomouc - město o velikosti 77 m2 předem určenému zájemci RK Invest s.r.o. za účelem
provozování letní restaurace - zahradního posezení a zásobování kavárny dle důvodové
zprávy bod I. 16)
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku, o velikosti 15m2, parc. č. 371 zast. pl. a
nádvoří, v k. ú. Olomouc - město obecně dle důvodové zprávy bod I. 16)
18. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře
360 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Evě Mészárosové
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 17)
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 228/9 orná půda o výměře 287 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Dagmaře a
Vladimíru Sloukovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 18)
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 290/10 ost. pl. o výměře 60 m2 v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Jiřímu Kropáčovi bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 19)
21. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 69/1 ost. pl. o výměře 110 m2 v
k. ú. Řepčín , obec Olomouc předem určenému zájemci paní Miroslavě Tillové bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 20)
22. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 980/9 zahrada o výměře 150 m2 v
k. ú. Řepčín, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Olze a Davidu
Sklenovským dle důvodové zprávy bod I. 21)
23. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 384 m2 a
pozemku parc. č. 916 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
předem určenému zájemci paní Dorotě Kotáskové dle důvodové zprávy bod I. 22)
24. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 700 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Emilu a Drahomíře
Bártovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 23)
25. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 72 ost. pl. o výměře 300 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Janu Vanďurkovi bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 24)
26. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 446/1 orná půda o výměře 120 m2
a části pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 120 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc předem určeným zájemcům paní Anně Sekerkové a panu Milanu Čaneckému bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy I. 25)
27. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 60 m2 v
k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům Pavlu a Marii Frankovým bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 27)
28. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 200 m2 a
pozemku parc. č. 824 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc
předem určenému zájemci panu Bedřichu Doleželovi dle důvodové zprávy bod I. 28)
29. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 90 m2 v k.
ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Miroslavě Rašťákové - rozšíření
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subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod I. 29)
30. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 485/2 ostatní plocha o výměře
10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti H.M. - AVAL
a. s. dle důvodové zprávy bod I. 30)
31. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 180/35 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 883 m2 a pozemku parc. č. 180/36 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 929 m2
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti MORELLO s. r.
o. dle důvodové zprávy bod I 31)
32. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře
9 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Elmanu
Iljasovovi dle důvodové zprávy bod I. 32)
33. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování
kanalizační stoky SII umístěné pod rondelem na pozemku parc. č. 1092 ost. pl. o výměře
16 579 m2 v k. ú. Samotišky, obec Samotišky ve prospěch Obce Samotišky dle důvodové
zprávy bod II. A) 1)
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 24/9 ostatní plocha o výměře 1520 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc Občanskému sdružení Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy
bod II. A) 2)
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 117/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú.
Lazce a části pozemku parc. č. 1116/1 trvalý travní porost o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice,
vše obec Olomouc panu Mgr. Ing. Petru Konečnému za podmínky, že bude dodržena
velikost informačních směrových tabulí 1,2m x 0,25m dle důvodové zprávy bod II. A) 3)
36. úplatný pronájem pozemku parc. č. 1201/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc paní Miloslavě Mikšíkové dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 88/3 zahrada o výměře 227 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc paní Silvii Mynaříkové bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy
bod II. A) 6)
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/1 louka o výměře 400 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc panu Davidu Sitkovi, DiS. bez možnosti umístění staveb dle
důvodové zprávy bod II. A) 7)
39. vypuštění Čl 4, odst. 2 z nájemní smlouvy č.j.: MAJ-EM-NS-Z/67/2003/Ge dle důvodové
zprávy II. A) 8
40. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Obytný soubor
Hněvotínská - Okružní“ - komunikace vozidlové, cyklostezka a chodníky, mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Vojenským bytovým družstvem jako
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod IV. 3)
41. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Inženýrské sítě
v ulici Zikmundova, komunikace a výstavba RD, Olomouc“ - komunikace vozidlové, vodovod
a kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Jiřím
Martinákem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod IV. 4)
42. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Novostavba RD
v Droždíně „ - prodloužení vodovodního řadu a zpevnění komunikace, mezi statutárním

4

městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Oldřichem Brzokoupilem jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod IV. 5)
43. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „RD Chomoutov
- Novostavba“ - prodloužení vodovodního řadu, mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím obdarovaným a Jiřím a Margitou Hájkovými jako budoucími dárci dle důvodové
zprávy bod IV. 6)
44. zveřejnění výpůjčky nebytových prostor o výměře 130 m2 v přízemí a 80 m2 v I. patře
domu č.p. 972 s pozemkem parc.č. 1116 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, Jungmannova 25, předem určenému zájemci Knihovně města Olomouce dle
důvodové zprávy bod IV. 11)
45. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemků parc. č. 809/4 ost. pl. o výměře 1 471 m2,
pozemku parc. č. 809/9 ost. pl. o výměře 429 m2, parc. č. 809/19 ost. pl. o výměře 367 m2,
vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Projekt
Wellnerova, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 34)
46. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 809/4
ost. pl. o výměře 374 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci
společnosti Projekt Wellnerova, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 34)
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo provozování kanalizačního úseku
stoky AVIc ulice Zamenhofova na pozemku parc. č. 285/1 ost. pl. o výměře 17 102 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové
zprávy bod II. A) 10
48. pracovní skupinu na výběr kupujícího objektu kruhové cihelny vč. komína (ost. stavební
objekt) s pozemkem parc. č. st. 1308 zast. pl. o výměře 1109 m2 a pozemku parc. 1307
louka o výměře 3 139 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve složení náměstek primátora
Ing. Czmero, Mgr. Vláčilová a Mgr. Ing. Konečný dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
49. zveřejnění budoucí směnné smlouvy pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, parc. č.
st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 74 m2,
parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a parc. č.
31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve
vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12
o výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11 o
výměře 3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře
2 468 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 11)
2. souhlasí
1. s tříměsíční výpovědní lhůtou a s dobou nájmu neurčitou u nájemního vztahu s Ing. Sylvií
Tomandlovou a Květou Šiškovou na pronájem části pozemku parc. č. 371 zast. pl. a nádvoří,
v k. ú. Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 16)
2. se snížením výměry předmětu nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 710/7
ostatní plocha o výměře 3924 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc o výměru 37 m2
společnosti Auto Kubíček s. r. o. dle důvodové zprávy bod II A) 9)
3. s odpočtem vložených finančních částek v souvislosti s provedením stavebních úprav
spočívajících v technickém zhodnocení střechy pavilonu C v objektu Gymnázia Čajkovského
v celkové výši 874 032,40 Kč včetně DPH z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
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4. s podnájmem části nebytového prostoru Karafiátova 6, Olomouc, o výměře 35 m2 pro Ivo
Batouška dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
5. s výměnou oken nákladem nájemce v nebytovém prostoru 8. května 3, Olomouc dle
důvodové zprávy bod II. B) 7)
6. souhlasí s provedením stavebních úprav v objektu č. p. 856 na pozemku parc. č. 181 zast.
pl. v k. ú. Olomouc-město, náměstí Republiky 1, ve výši 948.653,-Kč včetně DPH dle
důvodové zprávy bod II. B) 9)
7. s rozšířením účelu nájmu o přípravu výstavby areálu Moravské vysoké školy do doby její
výstavby u úplatného pronájmu pozemku parc. č. 959/17 ost. pl. o výměře 6 191 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 14)
8. se změnou účelu nájmu u úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1576/4 orná půda o
výměře 800 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z účelu zemědělské obhospodařování na
účel umístění přístřešku pro zemědělské stroje a užívání přístupové cesty panu Miroslavu
Tichému dle důvodové zprávy bod III. 15)
9. s umístěním informační cedule - označení stavby na části pozemku parc. č. 1420/3 ostatní
plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti VCES a. s. dle
důvodové zprávy bod IV. 13)
3. nesouhlasí
1. s žádostí společnosti HOPR TRADE CZ s. r. o. o rozšíření předmětu nájmu u úplatného
pronájmu o část pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha o výměře 80 m2 a část pozemku
parc. č. 346/4 ostatní plocha o výměře 584 m2 vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod I. 2)
2. s podnájmem společnosti Hygie, družstvo kadeřníků v Olomouci v NP Horní náměstí 12,
Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
4. nevyhovuje žádosti
1. společnosti EN - DAXI, s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 622/5 ostatní plocha o
výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 5)
2. pana Ladislava Adama o úplatný pronájem parkovacího místa č. 6 o výměře 18,90 m2 v
domě DPS, Peškova č. 1, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
3. společnosti V-PLAST Vsetín, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 805/4
ostatní plocha o výměře 5 m 2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III.
3)
4. společnosti Auto Zbožínek s. r. o. o revokaci části usnesení RMO ze dne 18. 7. 2006 bod
programu 2, bod II. A) 15 ve věci snížení nájemného u úplatného pronájmu části pozemku
parc. č. 475/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod IV. 2)
5. manželů Radovana a Ivany Ostrčilových o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 145/1
ost. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 26)
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5. ukládá
zástupci Rady města Olomouce v představenstvu společnosti Správa nemovitostí Olomouce,
a.s., PhDr. Marcele Hanákové, převzít dům č. p. 972 s pozemkem parc. č. 1116 zastavěná
plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 644/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, do správy dle důvodové zprávy bod IV. 11)
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru prodeje domů
6. ukládá
pracovní skupině posoudit žádosti pana Martina Plachého a společnosti Profi-tisk group
s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. B) 8) a předložit doporučení RMO
T: 2.10.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
7. ukládá
odboru investic zabezpečit inženýrsko - investorský dozor stavebních úprav dle důvodové
zprávy bod II. B) 9)
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru investic
8. ukládá
majetkoprávnímu odboru vypovědět nájemní smlouvu se společností BHV-AGRI, spol. s r.o.
na část pozemku parc. č.1721/10 v k.ú. Holice dotčeného směnou dle důvodové zprávy bod
III. 11)
T: 11.9.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
9. bere na vědomí
1. bere na vědomí změnu obchodní firmy - názvu společnosti z Českého Mobilu a.s. na
Vodafone Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 9)
2. změnu obchodní firmy - názvu společnosti z DIL Czech Leasing Olomouc s.r.o na DIL
Czech Leasing Olomouce Koncernová s.r.o. dle důvodové zprávy bod IV. 10)
10. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006 bod programu 3, bod I. 2 ve věci rozšíření účelu
nájmu části pozemku parc. č. 475/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc z účelu umístění zpevněné plochy pro prezentaci vozidel o účel
umístění dvou sloupů pro označení provozovny společnosti Auto Zbožínek s. r. o. dle
důvodové zprávy bod IV. 2)
2. část svého usnesení ze dne 6. 6. 2006 ve věci souhlasu s instalací rozvodu a umístěním
antény pro připojení internetu na střeše domu Balbínova č.o. 3, 5, 7 a 9, Olomouc pro
společnost Empecom, s.r.o. zastupující firmu Česká síť s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/1 anténa a souhlasit s instalací rozvodu a
umístěním antény pro připojení internetu na střeše domu Balbínova č.o. 3, 5, 7 a 9, Olomouc
pro společnost EMPECOM, s.r.o. na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a
sazbou nájmu 6.500,- Kč/rok/1stožár STA pro umístění antény vysílací a přijímací dle
důvodové zprávy bod IV. 7)
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3. část usnesení RMO ze dne 22. 11. 2005, bod programu 2 bod III. 5 ve věci doby nájmu u
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc panu Ing. Jaroslavu Strejčkovi a souhlasí se změnou doby trvání
nájmu „po dobu životnosti stavby“ dle důvodové zprávy bod IV. 8)
4. usnesení Rady města Olomouce ze dne 8. 8. 2006, bod programu 2, bod IV. 1) ve věci
doporučení Zastupitelstvu města Olomouce revokovat usnesení Zastupitelstva města
Olomouce ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 60 ve věci schválení uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 336 m2, část
parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 220 m2 a část parc. č. 235/23 orná půda o výměře 440
m2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc se společností STAFOS spol. s r. o. při kupní ceně ve
výši 600,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 12)
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odkup objektu „lingusák“ stojící na pozemku parc. č. 261/2 trvalý travní porost v k. ú.
Černovír, obec Olomouc, který je součástí chovatelských zařízení v současném areálu za
kupní cenu ve výši 359.460,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 3)
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 788 vodní plocha o výměře 19 187 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc Českému rybářskému svazu místní organizace Olomouc, za
podmínky, že rybník nebude oplocen a bude přístupný veřejnosti s tím, že v případě
porušení této podmínky uhradí Český rybářský svaz místní organizace Olomouc smluvní
pokutu ve výši 500 000,- Kč a v případě, že nebude oplocení odstraněno uhradí Český
rybářský svaz místní organizace Olomouc další smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 1)
3. směnu pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve
spoluvlastnictví pana Ing. Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové za pozemek parc. č. 536/9 ost.
pl. o výměře 2 067 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce, s tím, že pan Ing. Jan Vašek a paní Olga Kudličková uhradí cenový rozdíl ve výši
4 280,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 7)
4. odprodej části pozemku parc. č. 103 (dle GP parc. č. 103/4) trvalý travní porost o výměře
42 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manželům Ivaně a Jaroslavu
Kováčikovým za kupní cenu ve výši 8 820,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 8)
5. odprodej pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 856 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc
panu Ladislavu Kolářovi za kupní cenu ve výši 662 200,- Kč +náklady 1 300,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 9)
6. směnu části 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 III. 10)
7. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2,
parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře
74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a
parc. č. 31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12
o výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11
o výměře 3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře
2 468 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
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města Olomouce s tím, že směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci
územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul.
Jablonského, nejpozději do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod III. 11)
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2122 ost. pl. o výměře
783 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností EUROGEMA CZ, a. s. při kupní
ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod III. 12)
9. směnu pozemku parc. č. 1081/107 orná půda o výměře 675 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemek parc. č.
1081/62 orná půda o výměře 611 m2 a část pozemku parc. č. 1081/110 orná půda o výměře
64 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez
doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 13)
10. znění dodatku č. 3 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce dle důvodové zprávy
dle důvodové zprávy bod IV. 11)
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Josefa a Naděždy Kratochvílových o odprodej části pozemku parc. č.
150/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod III. 2)
2. žádosti manželů MUDr. Renaty a MUDr. Ivana Vařekových o úplatný pronájem s
následným odprodejem části pozemku parc. č. 307/1 (dle GP parc. č. 307/4) ost. pl. o
výměře 11 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)
3. žádosti pana Josefa Kelnara o úplatný pronájem s následným odprodejem pozemku parc.
č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod III. 5)
4. žádosti manželů Jaroslava a Růženy Marešových o bezúplatný převod pozemku parc. č.
1164/1 ost. pl. o výměře 634 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního
města Olomouce do vlastnictví manželů Jaroslava a Růženy Marešových dle důvodové
zprávy bod III. 6)
5. žádosti manželů Ivana a Václavy Palouškových o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 5.
2006, bod programu 6, bod 20 ve věci úplatného pronájmu s následným odprodejem částí
pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod IV. 1)
13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 14. 12. 2004, bod programu 4, bod 60
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.
536/1 ost. pl. o výměře 336 m2 a část parc. č. 235/25 orná půda o výměře 1 212 m2, vše v
k.ú. Povel, obec Olomouc se společností STAFOS spol. s r. o. při kupní ceně ve výši 600,Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 12)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2
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Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prominutí nájmu Sportovnímu klubu při dostihové dráze Olomouc, který je nájemcem
pozemku parc. č. 1736/2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, prominutí nájmu Ing.
Marii Trefilové, která je nájemcem pozemku parc. č. 1689/1 v k.ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc, prominutí nájmu společnosti BHV-AGRI, spol. s r.o., která je nájemcem části
pozemku parc. č. 1721/10 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a prominutí nájmu
Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, příspěvkové organizaci, který je nájemcem pozemku
parc. č. 1726/1 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, všechny ve vlastnictví statutárního
města Olomouc, po dobu realizace stavby „Fond soudržnosti, 2. část“, podprojekt
„Rekonstrukce a dobudování sběrače H“ na tomto pozemku dle bodu č. 5 důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 1704 v k.ú. Horka nad Moravou, obec
Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 694 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem správy nemovitostí ve
vlastnictví kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci dle bodu č. 6
důvodové zprávy
4. 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 pozemku parc.č. 1041/6 v k.ú. Řepčín,
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 794 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví České Republiky s právem hospodařit s
majetkem státu pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci za 13.923,-Kč za
podmínky dle bodu č. 7 důvodové zprávy
5. schvaluje
prominutí nájmu panu Josefu Belaníkovi, který je nájemcem části pozemku parc. č. 1028/7 v
k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, po dobu realizace
stavby „Fond soudržnosti, 2. část“ na tomto pozemku dle bodu č. 8 důvodové zprávy
6. schvaluje
prominutí nájmu Jiřími Šretrovi, který je nájemcem části pozemku parc. č. 104 v k.ú.
Nedvězí, obec Olomouc, prominutí nájmu Miroslavu a Jaroslavě Pikartovým, která jsou
nájemci části pozemku parc. č. 339 v k.ú. Nedvězí, obec Olomouc, prominutí nájmu
společnosti ROMZA - Nedvězí, spol. s r.o., která je nájemcem pozemku parc. č. 1200, parc.
č. 1000/6 , parc. č. 1206/4 a parc. č. 1206/3 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, všechny ve
vlastnictví statutárního města Olomouc, po dobu realizace stavby „Fond soudržnosti, 2.
část“, podprojekt „Kanalizace městské části Olomouc - Nedvězí“ na tomto pozemku dle bodu
č. 9 důvodové zprávy
7. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a vedení
kanalizačního sběrače BXVIII a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 471/1 v k.ú.
Hejčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 130 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
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kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření
pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci dle bodu č. 11 důvodové zprávy
8. schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a
vedení kanalizačního sběrače BXVIII a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc.č. 401/29
orná půda a parc.č. 380/135 ostatní plocha, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, jak je vše
zapsáno na LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc ve společném jmění manželů Mgr. Zdeňky Válkové a Ing. Milana Válka, za
podmínek dle bodu č. 12 důvodové zprávy
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 776/2 ostatní plocha o výměře 44 m2 a parc.č.
757/2 ostatní plocha o výměře 166 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je vše
zapsáno na LV č. 260 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, ve spoluvlastnictví Františka a Jiřího Moťkových za 480,-Kč/m2 dle bodu č. 13
důvodové zprávy
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 271 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 303 m2, dotčená plocha cca 29 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je
zapsáno na LV č. 487 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, ve spoluvlastnictví Ludmily Losertové, Heleny Čapkové a Marty Müllerové dle
bodu č. 14 důvodové zprávy
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 732/13 ostatní plocha o výměře
5253 m2, dotčená plocha cca 500 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV
č. 796 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
vlastnictví společnosti K-stav stavební a.s. dle bodu č. 15 důvodové zprávy
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 732/11 ostatní plocha o výměře
895 m2, dotčená plocha cca 127m2 a parc.č. 732/4 ostatní plocha o výměře 3025 m2,
dotčená plocha cca 350 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č.
991 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém
spoluvlastnictví Václava Wittnera (id. 1/3) za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření
kupní smlouvy dle bodu č. 16 důvodové zprávy
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 77/36 zahrada o výměře 556 m2,
dotčená plocha cca 14 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na
LV č. 33 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
vlastnictví Ing. Břetislava Kvapila dle bodu č. 17 důvodové zprávy
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 81/4 zahrada o výměře 1689 m2,
dotčená plocha cca 16 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na
LV č. 91 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve
spoluvlastnictví Ing. Stanislava Kryla a Pavly Krylové dle bodu č. 18 důvodové zprávy
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15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 1678/2 ostatní plocha o výměře
205 m2, dotčená plocha cca 11 m2 a parc.č. 1678/145 orná půda o výměře 118 m2, dotčená
plocha cca 5 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1002
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v SJM Ing.
Josefa Bízy a Mgr. Taťány Bízové dle bodu č. 19 důvodové zprávy
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1678/144 ostatní plocha o výměře 6 m2
v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 989 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v SJM Pavla a Jarmily Bartošových dle
bodu č. 20 důvodové zprávy
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 42 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 300 m2, dotčená plocha cca 88 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc,
jak je zapsáno na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc, ve vlastnictví Marie Přibylové dle bodu č. 21 důvodové zprávy
18. schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene spočívajícího v právu provedení
bezbariérových úprav a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, LV č. 1194, a na pozemku parc.č. 148/2 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, LV č. 141, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc ve vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle bodu č. 22 důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1

4

Majetkoprávní záležitosti - směna pozemků SmOl a UP
Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění směny pozemků dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.2
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5

Majetkoprávní záležitosti - záměr směny pozemků a budov
mezi SmOl a UP Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
náměstkovi primátora Ing. J. Czmerovi připravit konkrétní návrh směny nemovitostí mezi
SmOl a UP Olomouc v souladu s diskusí v RMO
T: 16.10.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.3

6

Lokalita Pražská - východ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přípravou hodnocení nabídek dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.4

7

Veřejná zakázka č.637, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3
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8

Veřejná zakázka č.643, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.1

9

Veřejná zakázka č.623, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky na
úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle důvodové zprávy.
2. schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Jeremenkova ul. - přednádražní prostor IV. a V. etapa“
archivní číslo 623 dle návrhu hodnotící komise uchazeči, jehož nabídka měla nejnižší
nabídkovou cenu.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.2

10

Veřejná zakázka č.634, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném
rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Povelská ul. - oprava
komunikace“ archivní číslo 634 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v
důvodové zprávě.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.3
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11

Veřejná zakázka č.632, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- komisi pro otevírání obálek
veřejných zakázkách.

posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 zákona o

Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.4

12

Veřejná zakázka č.640, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 3.5
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Veřejná zakázka č.639, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.6
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14

Veřejná zakázka č.647, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Multifunkční hala - zhotovení PD „ archivní číslo 647
dle upravené důvodové zprávy
- seznam dodavatelů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle upravené důvodové
zprávy
2. pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.8
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Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
1. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt v domě:
P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 53 s Gáborovou Marií dle důvodové zprávy
bod 1)
2. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Okresní řed.policie ČR Olomouc, Černá cesta 9, Olomouc
Vacková Helena, Černá cesta 5, Olomouc
Zlámalová Libuše, Černá cesta 19, Olomouc
Fišarová Světluše, Jan, Černá cesta 25, Olomouc
Raclavská Silvie, Martin, Černá cesta 5, Olomouc
Chodilová Miluše, Kosmonautů 14, Olomouc
Frýdková Jana, Politických vězňů 2, Olomouc
Snášelová Jana, Synkova 11, Olomouc
Žáček Lubomír, Pavelčákova 1, Olomouc
Veverka Jiří, Pospíšilová Marta, Topolová 1, Olomouc
Šandorová Dagmar, Topolová 2, Olomouc
Endlicherová Věra, Topolová 6, Olomouc
Inger Jiří, Veronika, Topolová 6, Olomouc
Fridrichová Ivana, Topolová 6, Olomouc
Fürst Milan, Topolová 6, Olomouc
Aubrecht Jan, Topolová 6, Olomouc
Čadová Věra, Topolová 6, Olomouc
Galbavý Pavel, Jitka, Topolová 6, Olomouc
Kapl Jiří, Siedlová Blanka, Topolová 6, Olomouc
Kolesárová Štěpánka, Martin, Topolová 6, Olomouc
Mádrová Tamara, Topolová 6, Olomouc
Subota Michal, Topolová 6, Olomouc
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Smolíková Andrea, Lukáš, Topolová 6, Olomouc
Sedláček Jiří, Marcela, Topolová 6, Olomouc
Šmelková Kateřina, Jiří, Topolová 6, Olomouc
Žák Vlastimil, Eva, Topolová 6, Olomouc
Žůrek Jan, Topolová 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a)
b) 1 rok s nájemci:
Zlámal Milan, Černá cesta 11, Olomouc
Seifridová Eva, Černá cesta 27, Olomouc
Tandler Radek, Topolová 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 b)
c) na 1/2 roku s nájemcem:
Trúsiková Petra, U Letiště 10, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 c)
d) na 2 roky s nájemci - bezbariérové byty:
Bozděchová Eva, Rooseveltova 90, Olomouc
Smékal Miloslav, Rooseveltova 90, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 d)
3. s uzavřením nových nájemních smluv z důvodu přechodu nájmu
Martin Lipenský, Černá cesta 45, Olomouc
Petra Čejková, Na Trati 80, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a,b)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem Ladislavem Rozsypalem
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Jiřinou Mertovou a panem Štěpánem Mertou
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Anežkou Šimkovou
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Annou Náglovou
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 4.1

17

17

Návrh na poskytnutí veřejných finančních podpor z rozpočtu
statutárního města Olomouce na sociální služby a humanitární
pomoc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s poskytnutím veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
vyplývajících z upravené důvodové zprávy
3. ukládá
na jednání ZMO dne 19.9.2006 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných
finančních podpor nad 50 tis.Kč formou příslušných rozpočtových změn
T: 28.8.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrhy na poskytnutí veřejných finančních podpor nad 50 tis. Kč formou příslušných
rozpočtových změn
5. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy a v souladu s
Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města schválenými RMO
dne 22.3.2005
T: 16.10.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 290, zahrada, o výměře 161 m2, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek domu
Polská 70, Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1, 2
3. schvaluje
zveřejnění prodeje části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o celkové výměře 274 m2, v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předem určeným zájemcům panu Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovi a
panu Petru Vodešilovi dle důvodové zprávy bod I/2 str. 3, 4
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4. schvaluje
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 87/20, zahrada, o výměře 49 m2, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, předem určeným zájemcům a to Alici Blahutové, PhDr. Ladislavu
Vobořilovi, Petře Krkavcové, Ing. Robertu Šamárkovi, Ivetě Rozsívalové, Davidu Orálkovi,
Mgr. Haně Pospíchalové, manželům Danuši a Markovi Hájkovým a manželům MUDr.
Radoslavě a MUDr. Jaroslavu Vyhnánkovým dle důvodové zprávy bod I/3 str. 4, 5, 6
5. schvaluje
zveřejnění prodeje části pozemku parc. č. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
526 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle geometrického plánu, předem určeným
zájemcům a to panu Milanu Kovačičovi, paní Ludmile Pospíšilové a panu Doc. MUDr. Ivo
Stárkovi dle důvodové zprávy bod I/4 str. 6, 7
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej objektu bývalé trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 288 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek
Schweitzerova 198/77, za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč dle důvodové zprávy bod I/5 str. 7,
8, 9
7. schvaluje
zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu části pozemku parc. č. st. 676, ostatní plocha, o
výměře 17 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, předem určenému zájemci paní Věře
Holišové a části pozemku parc. č. st. 676, ostatní plocha, o výměře 17 m2, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, předem určenému zájemci panu Jaroslavu Kadalovi dle důvodové zprávy
bod I/6 str. 9, 10
8. schvaluje
zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu části pozemku parc. č. st. 676, zast. pl. a
nádvoří, o výměře 1 251 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, předem určeným, zájemcům
nájemcům bytových jednotek domu Nálevkova 11, se souhlasem spoluvlastníka
předmětného pozemku pana Jaroslava Kadaly, bytem Nálevkova 11 dle důvodové zprávy
bod I/6 str. 9, 10
9. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, o výměře 251 m2, v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek Divišova 209/7,
Olomouc, a to na dobu neurčitou se sazbou 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod I/7 str.
10, 11
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 243, ostatní plocha, o výměře 286 m2, v k. ú. Bělidla, obec
Olomouc, předem určenému zájemci Společenství vlastníků jednotek domu Divišova 9,
Olomouc, za kupní cenu ve výši 32.280,- Kč dle důvodové zprávy bod I/8 str. 11, 12
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků parc. č. st. 449, zast. pl. a nádvoří, o výměře 82 m2, a parc. č. 450,
zahrada, o výměře 1 161 m2, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc, a to z každého pozemku
ideální 1/3 paní Evě Bayerové, ideální 1/3 panu Petru Maceášikovi, a ideální 1/3 manželům
Jaroslavě a Romanu Jílkovým, vše za kupní cenu celkem ve výši 106.092,- Kč dle důvodové
zprávy bod I/9 str. 12, 13
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12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Jiřiny Tomešové ve věci prodeje pozemku parc. č. 3 zahrada o výměře 554 m2, a
pozemku parc. č. 1379, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2, vše v k. ú. Olomouc
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/11 str. 15, 16
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č.p. 111 (Litovelská 1) s pozemkem parc. č. st. 138/1, zast. pl., o výměře 430
m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům za kupní
ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/1
str. 16, 17
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Heleny Kadlčíkové ve věci snížení kupní ceny dle důvodové zprávy bod II/2 A)
str. 17, 18
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nevyhovět žádosti manželů Jánu a Juliáně Brandových ve věci snížení kupní ceny dle
důvodové zprávy bod II/2 B) str. 17, 18
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domu č. p. 622 (nám. Národních hrdinů 4) s pozemkem parc. č. st. 771,
zast. pl., o výměře 424 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod II/3 str. 18, 19
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č. p. 860 (Komenského 5) s pozemkem parc. č. st. 722/1 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 480 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům za
kupní ceny dle přílohy č. 2 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/4 str. 19, 20
18. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádostem jiných žadatelů - p. Fichny, p. Jelínka, p. Doležela a schválit prodej domu č. p.
338 (Ostružnická 32) s pozemkem parc. č. st. 287 zast. pl., o výměře 430 m2, vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům po jednotkách dle důvodové
zprávy bod II/5 str. 20, 21
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a
nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, Ing. Ladislavu
Navrátilovi, Českobratrská 12,779 00 Olomouc, za kupní cenu ve výši 15 350 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Karla Hróze, Horní nám. 12, Olomouc - 4. 5. 2005 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2,
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
21. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domu Horní nám. 12, Olomouc (Jemelková - Jemelka, Krameriová,
Jarnot) - 28. 6. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem
parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc
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dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Antonína Navrátila, tř. Svornosti 23, Olomouc - 10. 7. 2005 o odkoupení domu č.
p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře
798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30
23. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Hygie - Vymlátilová (předsedkyně družstva) - 25. 7. 2005 o odkoupení domu č. p.
205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798
m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti DOMA - R, s.r.o. - Ing. Krejčí (jednatel společnosti) - 25. 7. 2005 o odkoupení domu
č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti HRMA s. r. o. - Ing. Hróz, Ing. Mareček (jednatelé společnosti) - 5. 8. 2005 o
odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a
nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Arenga s. r. o. - Pavel Binar (jednatel společnosti) 19. 9. 2005 o odkoupení domu č.
p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře
798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30
27. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ceasar - Šembera (předseda představenstva) - 3. 10. 2005 o odkoupení domu č. p.
205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798
m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30
28. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníků domu Horní nám. 12, Olomouc - za nájemníky Ing. Karel Hróz (Jemelka,
Jarnot, Krameriová, Doma, Hygie) - 10. 11. 2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.
12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Davida Rikla a Adriany Riklové Gerši - Obchodní centrum, Olomouc a. s. - 28. 11.
2005 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631
zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
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30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Antonína Navrátila, Tř. Svornosti 23 - 6. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám.12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2,
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti East. Port Invest s.r.o. Praha - 13. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám.
12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30
32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemníkům domu Horní náměstí 12, Olomouc - Hróz, Jemelkovi, Jarnot,
Krameriová, DOMA - R, Hygie - 16. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205 (Horní nám. 12,
Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Jana Navrátila - Patriot Reality, spol. s r. o., Olomouc - 19. 1. 2006 o odkoupení
domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Roberta Šlotíře, Toveř, Dolany u Olomouce - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2,
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů Riklových, Obchodní centrum Olomouc - 19. 1. 2006 o odkoupení domu č.
p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře
798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30
36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti dr. Pavla Vinglárka, Jiráskova 355, Moravský Beroun - 7. 2. 2006 o odkoupení domu
č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
37. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti LUCE INTERNATIONAL, s. r. o., Chrudimská 4, 130 00 Praha 3, majitel spol.
Renato Fabbian, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem
parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
38. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Spolaore Egidio, Bubenečská 43, 160 00 Praha 6, ve věci prodeje domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2,
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v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
39. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Karla Hróze, Jany Hrózové, Horní náměstí 12, 772 00 Olomouc, ve věci prodeje
domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
40. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti SLAMI, s. r. o., Vrbátky 254, 798 13, jednatel Josef Slamenec, ve věci prodeje domu
č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
41. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti IES REAL & CONSULTING, s.r.o., Sladkovského 609/5, Olomouc - Hodolany, 772
00, jednatel Ing. Ivan Kyselý, ve věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s
pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
42. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Ing. Jana Šimoňáka, Ostružnická 4, 772 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2,
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
43. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Jany Válkové, Schweitzerova 76, 779 00 Olomouc, ve věci prodeje domu č. p. 205
(Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o výměře 798 m2,
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30
44. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti SLAMI, s.r.o., Vrbátky 254, 798 13, jednatel Josef Slamenec, ve věci prodeje domu
č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl. a nádvoří, o
výměře 798 m2, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II/7 str.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
45. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti PATRIOT reality, s.r.o., Ostružnická 7, 772 00 Olomouc, jednatel Jan Navrátil, ve
věci prodeje domu č. p. 205 (Horní nám. 12, Olomouc) s pozemkem parc. č. st. 631 zast. pl.
a nádvoří, o výměře 798 m2, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod II/7 str. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č. p. 40 (Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 2459 m2, a s pozemkem parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú.
Holice u Olomouce paní, Taťáně Krškové, Tvrdíkova 8, Olomouc, za kupní cenu ve výši 2
600 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/8 str. 30, 31
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47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Radomíra Pavelky o zrušení výběrového řízení na prodej domu č. p. 40
(Náves Svobody 37) s pozemkem parc. č. 15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
2459 m2, a s pozemkem parc. č. 16, zahrada, o výměře 682 m2, k. ú. Holice u Olomouce
dle důvodové zprávy bod II/8 str. 30, 31
48. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu s manžely Milanem a Zuzanou
Rádkovými, a to souhlasného prohlášení o uznání absolutní neplatnosti smlouvy o převodu
jednotky č. 485/13 v domě č. p. 485, podílu o velikosti 1114/8573 na společných částech
domu č. p. 458 a podílu o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, a to smlouvy ze dne 10. 4. 2002 s právními účinky vkladu ke
dni 1. 8. 2002, pro rozpor se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a schválit sepis a
podání žádosti katastrálnímu úřadu o výmaz zápisu vlastnictví manželů Milana a Zuzany
Rádkových a obnovu zápisu vlastnictví statutárního města Olomouce v katastru nemovitostí,
a schválit vrácení kupní ceny 40 873,-Kč za předmětnou bytovou jednotku manželům
Rádkovým dle důvodové zprávy bod II/9 str. 31, 32, 33
49. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky č. 485/13 o výměře 111,40 m2, v domě č. p. 485, podíl o velikosti
1114/8573 na společných částech domu č. p. 458 a podíl o velikosti 1114/8573 na
pozemku parc. č. st. 91/3, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní Stanislavě
Chmelařové za kupní cenu 40 873,-Kč , z toho za jednotku a podíl na společných částech
domu 28 929,- Kč, podíl na pozemku 8 132,- Kč a náklady spojené s prodejem domu
3 812,- Kč dle důvodové zprávy bod II/9 str. 31, 32, 33
50. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 759/11 v domě č. p. 759 (Wanklova 8) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 373/10058 na společných částech domu č. p. 759 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 373/10058 na pozemku parc. č. st. 1057, zast. pl., o výměře 528 m2, vše
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, oprávněnému nájemci JUNÁK, Svaz skautů a
skautek ČR, 6. středisko Olomouc, za kupní cenu celkem 28.430,- Kč, za jednotku 7.721,Kč, za pozemek 1.914,- Kč a náklady 18.795,- Kč dle důvodové zprávy bod II/10 str. 33, 34
51. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/20 v domě č. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým
podílem o velikosti
10687/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 10687/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o
výměře 2 215 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Moravskému
reálnému gymnáziu s.r.o. Olomouc, za kupní cenu ve výši 9 700 000,-Kč (cena za NP:
9 106 308,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy:
530 842,- Kč, náklady: 62 850,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/11 str. 34
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/17 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 4233/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 4233/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci ONYX engineering, spol. s.r.o.,
Olomouc, za kupní cenu ve výši 3 200 000,-Kč (cena za NP: 2 961 088,- Kč, odhadní cena
za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 210 260,- Kč, náklady: 28 652,- Kč)
dle důvodové zprávy bod II/12 str. 34, 35
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53. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/27 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 304/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 304/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena
150 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/14 str. 36
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/35 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 140/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 140/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena
80 000,-Kč dle důvodové zprávy bod II/15 str. 36, 37
55. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/34 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 140/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 140/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci PhDr. Editě Bosákové a Bc. Mgr.
Jaroslavu Bosákovi, Nešverova 1, Olomouc, za kupní cenu ve výši 80 000,-Kč (cena za NP:
72 035,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 6 953,Kč, náklady: 1012,- Kč) dle důvodové zprávy bod II/16 str. 37, 38
56. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/33 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 311/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci DUHA Chronos, s.r.o., Olomouc, za
kupní cenu ve výši 210 000,-Kč (cena za NP: 192 495,- Kč, odhadní cena za podíl na
příslušenství a pozemku a venkovní úpravy: 15 437,- Kč, náklady: 2 068,- Kč) dle důvodové
zprávy bod II/17 str. 38
57. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 668/19 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2630/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2630/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918,
zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci
Kulhánkové Marcele, za kupní cenu ve výši 2 507 467,-Kč (odhadní cena za NP: 2 461
262,- Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku: 29 934,- Kč, náklady: 16 271,Kč) dle důvodové zprávy bod II/18 str. 38, 39
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 669/19 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2040/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2040/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918,
zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci
Zdeňkovi Svobodovi, za kupní cenu ve výši 1 997 577,-Kč (odhadní cena za NP: 1 960 401,Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku: 23 219,- Kč, náklady: 13 957,- Kč)
dle důvodové zprávy bod II/19 str. 39, 40
59. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 669/20 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1370/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669
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a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1370/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918,
zast. pl., o výměře 515 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemce
Hložánková Marie, za kupní cenu ve výši 1 275 638,-Kč (odhadní cena za NP: 1 247 377,Kč, odhadní cena za podíl na příslušenství a pozemku: 15 593,- Kč, náklady: 12 668,- Kč)
dle důvodové zprávy bod II/20 str. 40
60. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 628/13 v domě č. p. 628, 629 (Zikova
15, 17) do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod II/22 str. 41
61. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení podílu o velikosti ideální 1/4 bytové jednotky č. 542/1 v domě č. p. 542
(Smetanova 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/2413 na společných částech
domu č. p. 542 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/2413 na pozemku parc. č. st.
722, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Hodolany, obec Olomouc, od Marcely Šulcové za
kupní cenu 84 977,- Kč dle důvodové zprávy bod III/1 str. 42
62. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 298/29 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 632/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 632/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zast. pl., vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, Evě a Pavlu Klajblovým, za kupní cenu ve výši 89.640,- Kč, z toho za
jednotku 86.604,- Kč, za pozemek 879,- Kč, náklady 2.157,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/2 str. 42, 43
63. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1004/7 v domě č. p. 1004 (Za Vodojemem 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 193/7939 na společných částech domu č. p. 1004 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 193/7939 na pozemku parc. č. st. 1298, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu Marcelu Peškovi, za kupní cenu ve výši 33.028,- Kč, z toho za jednotku
31.024,- Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle důvodové zprávy bod III/3 str. 43,
44
64. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 528/1 v domě č. p. 528 (Sokolská 6) se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 145/929 na společných částech domu č. p. 528 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 145/929 na pozemku parc. č. st. 64, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc město, obec
Olomouc, paní Marii Doležalové, za kupní cenu ve výši 102.399,- Kč, z toho za jednotku
91.295,- Kč, za pozemek 8.339,- Kč, náklady 2.765,- Kč dle důvodové zprávy bod III/4 str.
44, 45
65. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 918/6 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 262/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, panu Andreju Grulovi za kupní cenu ve výši 46.190,- Kč, z toho za jednotku
41.606,- Kč, za pozemek 1.803,- Kč, náklady 2.781,- Kč dle důvodové zprávy bod III/5 str.
45, 46
66. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 607/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zast. pl., vše v k. ú. Nová
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Ulice, obec Olomouc, paní Elišce Kováčové, za kupní cenu ve výši 96.581,- Kč, z toho za
jednotku 93.963,- Kč, za pozemek 671,- Kč, náklady 1.947,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/6 str. 46
67. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 574/18 v domě č. p. 574 (Stiborova 10) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 681/14086 na společných částech domu č. p. 574 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 681/14086 na pozemku parc. č. st. 1015, zast. pl., vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Jolaně Ištokové, za kupní cenu celkem 122.695,Kč, z toho za jednotku 119.799,- Kč, za pozemek 1.142 a náklady 1.754,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/7 str. 47
68. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 722/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 722/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, oprávněnému nájemci paní Emilii Ištokové, za kupní cenu celkem 132.997,- Kč, z
toho za jednotku 130.349,- Kč, za pozemek 1.178,- Kč a náklady 1.470,- Kč dle důvodové
zprávy bod III/8 str. 47, 48
69. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608 (Stiborova 24) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 717/14644 na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. st. 983, zast. pl., vše v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci manželům Ing. Lubomíru a Miloslavě Gajdošovým, za
kupní cenu celkem 135.831,- Kč, z toho za jednotku 133.251,- Kč, za pozemek 1.184,- Kč a
náklady 1.396,- Kč dle důvodové zprávy bod III/9 str. 48, 49
70. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 570/14 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571,
572, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Martině Skaličkové, za
kupní cenu celkem 163.866,- Kč, z toho za jednotku 161.804,- Kč, za pozemek 0,- Kč a
náklady 2.062,- Kč dle důvodové zprávy bod III/10 str. 49, 50
71. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 574/22 v domě č. p. 573, 574, 575 (Skupova 13, 15, 17) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42201 na společných částech domu č. p. 573, 574,
575, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Jiřině Zamcové, za
kupní cenu celkem 104.524,- Kč, z toho za jednotku 103.214,- Kč, za pozemek 0,- Kč a
náklady 1.310,- Kč dle důvodové zprávy bod III/11 str. 50
72. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 136/18 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 583/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 583/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zast. pl., o výměře 174 m2, vše
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům Daoxuansonu
a Angelice Daovým, za kupní cenu celkem 153.290,- Kč, z toho za jednotku 150.015,- Kč, za
pozemek 1.126,- Kč a náklady 2.149,- Kč dle důvodové zprávy bod III/12 str. 50, 51
73. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 119/22 v domě č. p. 118 a 119 (Černá cesta 45 a 47) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na společných částech domu č. p. 118 a
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119, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, oprávněným nájemcům manželům
Františku a Marii Hradilovým a Pavlu Hradilovi, za kupní cenu celkem 100.415,- Kč, z toho
za jednotku 99.110,- Kč, za pozemek 0,- Kč a náklady 1.305,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/13 str. 51, 52
74. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8, část 74 ve věci prodeje bytové jednotky č. 451/4 v
domě č. p. 451 (Wellnerova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 889/7403 na
společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 889/7491 na
pozemku parc. č. st. 556, zast. pl. o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
slečně Janě Pavlíkové, dle varianty B, za kupní cenu celkem 116.453,- Kč, z toho za
jednotku 107.266,- Kč, pozemek 5.282,- Kč a náklady 3.905,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/14 str. 52, 53, 54, 55
75. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na původním usnesení ze dne 19. 5. 2006 bod 8, část 74 ve věci prodeje bytové
jednotky č. 451/4 v domě č. p. 451 (Wellnerova 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
889/7403 na společných částech domu č. p. 451 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
889/7491 na pozemku parc. č. st. 556, zast. pl. o výměře 341 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, slečně Janě Pavlíkové, dle varianty B - bez možnosti proinvestování, za
kupní cenu celkem 116.453,- Kč, z toho za jednotku 107.266,- Kč, pozemek 5.282,- Kč a
náklady 3.905,- Kč dle důvodové zprávy bod III/14 str. 52, 53, 54, 55
76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 768/6902 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009, zast. pl., 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 III/15 str. 55, 56
77. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 961/4 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, zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, panu Karlu Kvochovi, za kupní cenu ve výši 91.507,- Kč, z toho za jednotku
88.863,- Kč, za pozemek 656,- Kč, náklady 1.988,- Kč dle důvodové zprávy bod III/16 str. 56,
57
78. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/18 v domě Vojanova 6, paní
Haně Sobotkové do 30. 9. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/1 str. 57
79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 609/23 v domě Stiborova 26, paní
Heleně Faltýnkové do 31. 10. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/2 str. 57
80. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odklad zaplacení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1023/19 v domě Vojanova 20, a to do
31. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 58
81. nevyhovuje žádosti
paní Blanky Kudrnové ve věci proplacení faktury za opravu střechy dle důvodové zprávy
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bod IV/4 str. 58, 59
82. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Ing. Ondřeje Sokola ve věci povolení půdní vestavby v domě Palackého 8 dle
důvodové zprávy bod IV/5 str. 59
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - G) dle důvodové zprávy bod IV/6
str. 59, 60
84. schvaluje
uznání faktur dle přílohy č. 3 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod IV/7 str. 60, 61
85. 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 IV/8 str. 61
86. schvaluje
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce a na případné proinvestování II. části kupní ceny dle důvodové
zprávy bod IV/9 str. 61, 62
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 6
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Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006 - část A a část B,
včetně dodatku č.1
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část A, včetně dodatku č.1
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2006 dle předložené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2006 dle
předložené důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy - část B, včetně
dodatku č.1
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 7
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Multifunkční hala

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
pokračování přípravy investiční akce Multifunkční hala v Olomouci v souladu se studií
proveditelnosti s prvky investiční studie ve var. A) energetického konceptu stavby
3. schvaluje
další postup a systém řízení akce dle upraveného bodu 7 důvodové zprávy
4. ukládá
pořídit dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí dle bodu 7 důvodové zprávy
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
řešit majetkoprávní vztahy nutné pro vydání územního rozhodnutí a pro realizaci projektu
T: 16.10.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. ukládá
pokračovat v přípravě podkladů pro spolufinancování projektu ze strukturálních fondů EU
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
7. ukládá
seznámit s projektem multifunkční haly Radu Olomouckého kraje
T: 16.10.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Návrh Zadání změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO návrh zadání změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc
T: březen 2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11
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Návrh zadání změny ÚPnSÚ č. XVI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit RMO návrh zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc
T: březen 2007
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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Finanční mechanismy EHP a Norska

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
projektovou přípravu (dle bodu 3.1.4 II. části DZ) a podání žádosti projektu Obnova
vojenského hřbitova v Černovíře do 2. výzvy FM EHP a Norska
3. schvaluje
složení projektového týmu dle bodu 3.1.3 II. části důvodové zprávy
4. ukládá
předložit návrh pro předložení žádosti na projekt modernizace jídelen MŠ a ZŠ v rámci
oblasti 3.6.
T: 11.9.2006
O: vedoucí odd. hospodářského rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13

24

Phare II - dodatek smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se zněním a podpisem dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí grantu CZ2003/005-601.08.070063 projektu Rekonstrukce lávky pro pěší ve Smetanových sadech
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14

25

Multimediální park

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
doporučený postup dle důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 15

26

Organizační záležitosti RARSM

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle varianty III. důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 16

27

Obecně prospěšná společnost Sluňákov
ekologických aktivit města Olomouce, o.ps.

-

centrum

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o. p. s. a jejího statutu dle upravených příloh důvodové zprávy
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3. ukládá
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce předložit schválené znění zakládací
listiny a statutu dle upravených příloh důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města
dne 18.9.2006
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. schvaluje
organizační změny v odboru životního prostředí MmOl dle bodu 4 důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 17

28

Veřejná finanční podpora v oblasti životního prostředí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
výši podpory dle důvodové zprávy
3. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy a v souladu s
Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 18

29

Správa a údržba areálu Chválkovice - návrh dofinancování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 19
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Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s Dodatkem č. 4 ke zřizovací listině č.j.36/2002/ZL ze dne 20.12.2002 příspěvkové
organizace Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101 a s Dodatkem č.5 ke zřizovací listině
č.j.19/2002/ZL ze dne 20.12.2002 příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc,
Tererovo nám.1 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit dodatky zřizovacích listin na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20
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Nespecifikované akce - příspěvky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. schvaluje
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy
4. ukládá
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 11.9.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21

34
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Výjimky z počtu dětí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
výjimky z počtu dětí dle přílohy důvodové zprávy za podmínek uvedených v důvodové
zprávě
3. ukládá
ihned informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22

33

Kontrolní akce - Kontrola využití finančních prostředků
poskytnutých z rozpočtu SmOl v roce 2005 Lize na ochranu
zvířat, místní organizaci Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
realizovat doporučené nápravné opatření uvedené v bodě 3 části V. Protokolu č. 15/2006 o
výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 21.7.2006
T: listopad 2006
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
3. ukládá
realizovat doporučená nápravná opatření uvedená v bodě 1 části V. Protokolu č. 15/2006 o
výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 21.7.2006
T: listopad 2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
předložit RMO návrh na úhradu nedoplatku fin. příspěvku za rok 2004 a 2005 dle bodu č. V
část 4 Protokolu č.15/2006
T: 11.9.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 23

35

34

Kontrola hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu
zřizovatele v roce 2005 u Zoologická zahrada Olomouc, IČO
00096814

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
přijmout konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků v souladu se závěry
„Protokolu č.17/2006“
T: 11.9.2006
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kopeček
3. ukládá
informovat RMO o realizaci přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle
protokolu č.17/2006
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru vnitřního auditu a kontroly
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 24

35

Plán investic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dofinancováním akcí dle možností z rezervy města dle přílohy důvodové zprávy
3. souhlasí
se zařazením částek dle přílohy důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků města
Olomouce
4. ukládá
předložit RMO návrh řešení nekrytých požadavků dle přílohy DZ
T: 2.10.2006
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 25
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Centrum sportu a zdraví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle závěru důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 26

37

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl
v oblasti bezbariérové úpravy objektů, které nejsou v majetku
města a ve kterých jsou provozovány služby obyvatelům města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy v
souladu s Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce
schválenými RMO dne 22.3.2005
T: 11.9.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27

38

Projekt Bezbariérová Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28

37
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Centrum sportu a zdraví - petice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit na příští zasedání ZMO posouzení dokumentace pro stavební povolení Centra
sportu a zdraví z pohledu eliminace nežádoucích dopadů tohoto záměru na bytovou
zástavbu v okolí ulic Wellnerova a Kašparova definovaných v petici občanů z 15.6.2006 - dle
přílohy důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29

40

Příprava nového územního plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženým postupem financování nového územního plánu dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 30

41

Památník jugoslávských vojínů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31

38

42

Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 33

43

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2006 - 2010 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na
nebližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 35

44

Zpráva ze zahraniční služební cesty - Německo

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36

45

Žádost Národního cirkusu Jo-Joo

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1 dle důvodové zprávy
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Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 37

46

Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 38

47

Evropský den bez aut/Evropský týden mobility

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. schvaluje
zapojení statutárního města Olomouce do Evropského dne bez aut
3. ukládá
podepsat Chartu 2006 (Evropský den bez aut/Evropský týden mobility) za statutární město
Olomouc
T: 11.9.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
4. ukládá
ve spolupráci s AKADEMIK SPORT CENTREM (při Univerzitě Palackého) připravit a
zorganizovat „Evropský den bez aut/Evropský týden mobility“ ve smyslu návrhu programu
dle důvodové zprávy
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., člen rady města
Bod programu: 39

48

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 40

49

Návrh programu 25. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 25. zasedání ZMO: na pondělí dne 18. 9. 2006 od 9.oo hod.
- místo konání 25. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 25. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 41

50

Povolení vjezdu do PZ, bezplatná parkovací karta

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy, bod I)
3. schvaluje
přidělení bezplatné parkovací karty dle upravené důvodové zprávy, bod II)
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 42
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Projekt Olomouc Region Card - smlouva o spolupráci s
Olomouckým krajem, návrh licenční smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením licenční smlouvy k projektu Olomouc Region Card mezi SmOl a
RNDr. I. Markem, reklamní agentura m - ARK
3. souhlasí
s uzavřením smlouvy o spolupráci na projektu Olomouc Region Card na období 2007 - 2010
mezi Olomouckým krajem a SmOl
4. ukládá
RMO předložit smlouvu o spolupráci ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 18.9.2006
T: 2.10.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. doporučuje
ZMO schválit smlouvu o spolupráci na projektu Olomouc Region Card 2007 - 2010 mezi
Olomouckým krajem a SmOl
6. doporučuje
ZMO schválit výši příspěvků pro RNDr. Ivana Marka, reklamní agentura m-ARK, na realizaci
projektu Olomouc Region Card na období 2007 - 2010
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 43

52

Projekt Rozvoj MHD - smlouva o nájmu dopravních prostředků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu dopravních prostředků ve znění přílohy č.1 důvodové zprávy
3. ukládá
ihned podepsat smlouvu o nájmu dopravních prostředků za pronajímatele
T: 11.9.2006
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 44
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Změna plánu investic hrazených z nájemného SMV, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu plánu dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
ekonomickému odboru zajistit změnu plánu investic dle přiložené důvodové zprávy
T: 11.9.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 45

54

Různé

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem postupu dle důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 46

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Martin Novotný
náměstek primátora
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