USNESENÍ
ze 108. schůze Rady města Olomouce, konané dne 11. 9. 2006

1

Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 11. 9. 2006 dle důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
bod usnesení 10, část 3 ze dne 27.9.2005, týkající se rekonstrukce objektu tř. Svobody 41
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 1

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 2027/1 o výměře 35 m2 a parc. č.
2027/2 o výměře 100 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc předem určenému
zájemci panu Jaromíru Andrésovi dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 654 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Vladimíru a Marcele
Královým dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1856 o výměře 490 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Drahomíře a Václavu
Zittovým dle důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 322 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Zdeňku Bicanovi dle důvodové
zprávy bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 198 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Jaroslavu a Ivaně
Tesaříkovým dle zprávy bod I. 5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 669/1 orná půda o výměře 500 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům Monice a Jaromíru
Kenickým dle důvodové zprávy bod I. 6)

7. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 40 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Daniele Novotné bez možnosti
umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 7)
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 200 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci manželům Kamilu a
Ivaně Dombiovým bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 8)
9. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 42/9 orná půda o výměře 650 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Elišce Tvrdoňové
bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 9)
10. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 974 lesní pozemek o výměře 8 887 m2
(dle GP parc. č. 974/2, parc. č. 974/3, parc. č. 974/4, parc. č. 974/5, parc. č. 974/6, parc. č.
974/7 a parc. č. 974/8 vše lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy
bod I. 10)
11. zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 2419/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 390 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci Bytovému družstvu Terasy L
dle důvodové zprávy bod I. 11)
12. zveřejnění úplatného pronájmu části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště
Neředín předem určenému zájemci JUDr. Bohuslavu Cahovi dle důvodové zprávy bod I. 12)
13. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře
200 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti
REKSTAV stavební společnost s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 13)
14. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 549/3 ostatní plocha o výměře
13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti Debus I. T.,
s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 15)
15. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 104/5 ostatní plocha o výměře
4 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti W Invest a. s. dle důvodové zprávy bod I. 16)
16. zveřejnění úplatného pronájmu části mostní konstrukce R 35-146c.1 a části mostní
konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci
společnosti Centrum Olympia Olomouc a. s. dle důvodové zprávy bod I. 17)
17. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostatní plocha o výměře
19200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc předem určenému zájemci občanskému sdružení
Jezdecký KLUB - SANA dle důvodové zprávy bod I. 19)
18. zveřejnění nebytových prostor v objektu Demlova 18, Olomouc - ordinace o výměře
27 m2 a čekárna o výměře 8 m2 předem určenému zájemci MEDIVIZE s.r.o. dle důvodové
zprávy bod I. 20)
19. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 99/1 ost. pl. o výměře 272 m2
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti W-Invest a.s.
dle důvodové zprávy bod I. 21)
20. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 449/15 o výměře 94 m2 v k.ú.
Nová Ulice předem určenému zájemci Vladimíře Dočekalové dle důvodové zprávy I. 22)
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21. zveřejnění úplatného pronájmu garáže Na trati č.o. 80, o výměře 17,30 m2 předem
určenému zájemci Petře Čejkové se sazbou nájmu 540,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy
bod I. 23)
22. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 99/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc manželům Danuši a Jaromíru Čechovým bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 1)
23. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/1 louka o výměře 300 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc paní Lucii Kubáňové, DiS. bez možnosti umístění staveb dle
důvodové zprávy bod II. A) 2)
24. úplatný pronájem části pozemku části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 150 m2
v k ú. Neředín, obec Olomouc paní Jarmile Holišové bez možnosti umístění staveb dle
důvodové zprávy bod II. A) 3)
25. úplatný pronájem pozemku parc. č. 295/2 zahrada o výměře 555 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc panu Pavlu Mádrovi, paní Evě Šatánkové, manželům Vladimíru a Pavle
Svobodovým a manželům Rostislavu a Jarmile Kobylkovým bez možnosti umístění staveb
dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
26. úplatný pronájem pozemku parc. č. 2128 ost. pl. o výměře 212 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc paní Evě Šatánkové a manželům Vladimíru a Pavle Svobodovým bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
27. úplatný pronájem pozemku parc. č. 979/4 zahrada o výměře 375 m2 a pozemku parc. č.
1361 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní Miluši Nikolové dle
důvodové zprávy bod II. A) 5)
28. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou paní Munguntsetseg Battulg dle důvodové zprávy bod II.
A) 6)
29. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 417 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Vlastě Sajfertové dle důvodové zprávy bod II.
A) 7)
30. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 147 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Františkovi Nejezchlebovi dle důvodové zprávy
bod II. A) 8)
31. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 147 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Ludmile Drábkové dle důvodové zprávy bod II.
A) 9)
32. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 152 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Kamilovi a Marii Spurným dle důvodové
zprávy bod II. A) 10)
33. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Antonínu a Dobromile Janečkovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 11)
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34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 126 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Marii Pěrůžkové dle důvodové zprávy bod II. A)
12)
35. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Jiřímu a Františce Nepustilovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 13)
36. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 128 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Dagmar a Josefu Jelínkovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 14)
37. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Pavlovi a Ludmile Gugovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 15)
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Ludmile a Miroslavu Hamplovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 16)
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 157 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Jiřímu a Marii Chvalinovým dle důvodové
zprávy bod II. A) 17)
40. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 242 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Marii a Františku Moťkovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 18)
41. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 287 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Jindřichu Berkovi dle důvodové zprávy bod II.
A) 19)
42. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Rudolfu a Jaroslavě Duškovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 20)
43. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Ireně Borkové dle důvodové zprávy bod II. A)
21)
44. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 176 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Martě Gajdošíkové dle důvodové zprávy bod II.
A) 22)
45. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 218 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Lence a Radimovi Valentovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 23)
46. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou paní Martě Mačákové dle důvodové zprávy bod II. A) 24)
47. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Janě a Pavlovi Hornákovým dle důvodové
zprávy bod II. A) 25)
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48. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 155 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Milanu a Zdence Jahnovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 26)
49. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Ludmile Kročilové dle důvodové zprávy bod II.
A) 27)
50. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Zdence Veselé dle důvodové zprávy bod II. A)
28)
51. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Vojtěchu a Márii Přikrylovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 29)
52. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 136 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Emilu a Magdaleně Fabrikovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 30)
53. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/4 zahrada o výměře 224 m2 a části
pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 98 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou manželům Jaroslavu a Aleně Foralovým dle důvodové zprávy bod II. A) 31)
54. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 238 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Anně Krátké dle důvodové zprávy bod II. A) 32)
55. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 140 m2 Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Josefu a Jitce Pajunčíkovým dle důvodové
zprávy bod II. A) 33)
56. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 266 m2 Horka nad
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Ladislavu a Lence Mládkovým dle důvodové
zprávy bod II. A) 34)
57. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 126 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům Ladislavu
a Marii Vysoudilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 35)
58. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou předem určeným zájemcům manželům Marii
a Jiřímu Janků dle důvodové zprávy bod II. A) 36)
59. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní Aleně Mohlerové dle důvodové zprávy bod II.
A) 37)
60. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 573 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Ing. Jarmile a Josefu Šubčíkovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 38)
61. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 197 m2 v k. ú,. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Ing. Josefu a Dagmar Krygelovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 39)
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62. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Jitce a Romanovi Pěrůžkovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 40)
63. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 160 m2 v k. ú. Horka
nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Radmile a Janu Smrčkovým dle
důvodové zprávy bod II. A) 41)
64. úplatný pronájem pozemku parc. č. 354 orná půda o výměře 2742 m2 (vlastnický podíl
1/2) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu
Bystrovany dle důvodové zprávy bod II. A) 42)
65. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 139/32 ost. pl. o výměře 32 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Pavlu a RNDr. Jitce Matyšťákovým dle důvodové
zprávy bod II. A) 46)
66. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 97/1 ost. pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Pavlovičky,
obec Olomouc manželům Tomášovi a Věře Smékalovým dle důvodové zprávy bod II. A) 47)
67. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přeložky
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 116/5 o výměře 3 493 m2, parc. č. 98/5
o výměře 320 m2, parc. č. 101/2 o výměře 960 m2, parc. č. 96 o výměře 1 425 m2 a parc. č.
177 o výměře 388 m2, vše ost. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. za podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes
komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 50)
68. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického
kabelu na pozemku parc. č. 580/1 ost. pl. o výměře 20 992 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. za podmínky použití
bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 51)
69. přidělení místa pro stánkový prodej panu Jiřímu Lhotskému - lokalita č. 1 - ul. 28. října prodej suvenýrů a dárkového zboží dle důvodové zprávy bod II. A) 53)
70. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 30 m2, kultury zahrada, v k. ú.
Nová Ulice paní Jarmile Procházkové dle důvodové zprávy bod II. A) 54)
71. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 30 m2, kultury zahrada, v k. ú.
Nová Ulice Mgr. Stanislavu Sedláčkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 55)
72. úplatný pronájem pronájem části pozemku parc. č. 51, zahrada, o výměře 155 m2 v k. ú.
Hejčín paní Sylvě Škrabalové dle důvodové zprávy bod II. A) 56)
73. úplatný pronájem pozemku parc. č. 2122 ost. pl. o výměře 783 m2 v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 57)
74. úplatný pronájem nebytového prostoru Litovelská č.o. 1 - opravna šicích strojů o výměře
20 m2 Marku a Sylvě Nohálovým dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
75. úplatný pronájem nebytového prostoru o výměře 28,65 m2 ve 2. NP v objektu MŠ Jílová
43, Olomouc společnosti E.L.Z.E.T. s. r. o. Olomouc dle podmínek důvodové zprávy bod II.
B) 2)
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76. úplatný pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 o výměře 1241,9 m2, p.č. 1721/32
o výměře 262 m2, p.č. 1721/33 o výměře 1063,3 m2, p.č. 1721/34 o výměře 915,5m2 a p.č.
1721/35 o výměře 221,6 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti CERTAS
CZ, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod III. 4)
77. zveřejnění výpůjčky pozemků parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8191 m2, parc. č. 171/4
orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6416 m2, parc. č. 173/3
orná půda o výměře 2223 m2, parc. č. 182/3 ostatní plocha o výměře 2203 m2, parc. č.
184/11 ostatní plocha o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1253 m2, parc.
č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2, parc. č.
184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2, parc. č.
184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o výměře 835 m2, parc. č.
184/43 orná půda o výměře 537 m2, parc. č. 184/44 orná půda o výměře 583 m2, parc. č.
184/45 orná půda o výměře 1347 m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2, parc. č.
184/68 orná půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2, parc. č.
184/76 orná půda o výměře 1226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č.
184/81 orná půda o výměře 61 m2, části parc. č. 247/11 ostatní plocha o výměře 468 m2,
parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2, 247/21 trvalý travní porost o výměře
405 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc předem určenému zájemci panu MVDr. Václavu
Lakomému dle důvodové zprávy bod I. 24)
78. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Výstavba pěti
rodinných domů - Olomouc - Chválkovice“ - prodloužení
vodovodního řadu, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Jiřím Navarou jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod IV. 3)
79. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Výstavba
řadových rodinných domů v Olomouci, lokalita Neředín“ - komunikace, chodník, veřejné
osvětlení, kanalizační a vodovodní řad, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím
obdarovaným a společností BOOS a. s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod IV.
4)
80. dodatek č. 29 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace, ze dne 29. 3. 2000, mezi statutárním městem Olomouc
a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 5)
81. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-INB/13/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Oldřichem Brzokoupilem dle důvodové
zprávy bod IV. 6)
82. dodatek č. 30 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace, ze dne 29. 3. 2000, mezi statutárním městem Olomouc
a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 7)
2. souhlasí
1. s umístěním kontejneru na TDO na části pozemku parc. č. 406/19 ostatní plocha
o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Společenství vlastníků Vrchlického 397/3,
Olomouc - Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 43)
2. s podnájmem části nebytových prostor tř. Svobody 27, Olomouc, o velikosti 3 m2 pro
Phoenix 2005, s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
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3. s instalací klimatizační jednotky nákladem nájemce maximálně do výše 92.500,- Kč v NP
Opletalova 1, Olomouc a po dokončení prací a odsouhlasení pronajímatelem souhlasit
s odpočtem investované částky do zhodnocení věci z nájemného dle důvodové zprávy bod
II. B) 5)
4. s odpočtem vložených investic do NP tř. Svobody 21, Olomouc ve výši 266.972,- Kč
z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
5. s bezúplatným umístěním antény pro příjem internetu systémem WI-FI na budově
Nedbalova, Olomouc - Topolany dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
6. s umístěním tří venkovních upoutávek na fasádě v přízemí domu I. P. Pavlova 62
se sazbou nájmu 2.000,- Kč/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
7. s doplněním ustanovení nájemní smlouvy o oprávnění k odepisování nájemcem
provedených stavebních úprav při instalaci telekomunikačního zařízení dle důvodové zprávy
bod IV. 12)
3. nesouhlasí
s úplatným pronájmem části pozemku parc. č. 358 zast. plocha v k.ú. Olomouc- město
společnosti Leasing Morava s.r.o. dle důvodové zprávy bod II. A) 58)
4. nevyhovuje žádosti
1. společnosti euro AWK, s. r. o. o instalaci velkoplošných reklamních panelů dle smlouvy
o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení v Olomouci na částech pozemků
parc. č. 536/9 ostatní plocha o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 536/2 ostatní plocha
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 45)
2. paní Mgr. Světlany Jiříkové o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo
průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. st. 1017 zast. pl. a nádvoří o výměře 3 668 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 52)
3. společnosti ARES CZ s. r. o. o revokaci usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006 bod programu
3, bod II. A) 10 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 608/6
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 9)
4. společnosti ARES CZ s. r. o. o revokaci usnesení RMO ze dne 27. 6. 2006 bod programu
2, bod II. A) 5 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 800/2
ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV.
10)
5. společnosti ARES CZ s. r. o. o revokaci usnesení RMO ze dne 27. 6. 2006 bod programu
2, bod II. A) 6 ve věci nevyhovění žádosti o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1089
ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV.
11)
5. bere na vědomí
1. smlouvu o prodeji podniku z pana Stanislava Holinky na společnost KINEZ, s. r. o. dle
důvodové zprávy bod IV. 2)
2. změnu obchodní firmy - názvu společnosti z ČESKÝ TELECOM, a.s. na Telefónica 02
Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 13)
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6. revokuje
usnesení RMO ze dne 28. 8. 2006, bod programu 2, bod III. 9 ve věci doporučení
zastupitelstvu města schválit 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 IV. 8)
7. ukládá
odboru majetkoprávnímu ukončit smlouvu o nájmu na úplatný pronájem části pozemku parc.
č. 247/21 o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřenou s panem Josefem
Borovičkou dle důvodové zprávy bod I. 24)
T: 2.10.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
8. ukládá
odboru majetkoprávnímu ukončit smlouvu o nájmu na úplatný pronájem části pozemku parc.
č. 247/11 o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřenou s panem Miroslavem
Ševčíkem dle důvodové zprávy bod I. 24)
T: 2.10.2006
O: vedoucí majetkoprávního odboru
9. trvá
na svém původním rozhodnutí ze dne 11. 4. 2006 ve věci umístění zařízení pro připojení
k internetu v domě U Letiště č.o. 2-10 společnosti ERKOR Olomouc, s.r.o. s ročním nájmem
6.500,- Kč/1 anténa a nesouhlasit se stanovením symbolického nájemného dle důvodové
zprávy bod IV. 15)
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. odprodej pozemků parc. č. 420/8 o výměře 88 m2 a parc. č. 420/10 o výměře 328 m2, vše
orná půda v k.ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Pavlu a Lýdii Müllerovým za kupní cenu
ve výši 245,- Kč/m, tj. 101 920,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 1)
2. odprodej pozemků parc. č. 41/1 orná půda o výměře 158 m2, parc. č. 42/1 orná půda
o výměře 177 m2, parc. č. st. 42/3 zast. pl. o výměře 145 m2 a parc. č. st. 42/4 zast. pl.
o výměře 5 m2, vše v k.ú. Týneček, obec Olomouc manželům MUDr. Petrovi a Kateřině
Němcovým za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. 169 750,- Kč dle důvodové zprávy bod III.
2)
3. odprodej části pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o výměře 1 859 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti TOI TOI, sanitární
systémy, s. r. o. za kupní cenu ve výši 754 668,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 3)
4. smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odprodej částí pozemků parc. č. 1721/6 o výměře
1241,9 m2, p.č. 1721/32 o výměře 262 m2, p.č. 1721/33 o výměře 1063,3 m2, p.č. 1721/34
o výměře 915,5m2 a p.č. 1721/35 o výměře 221,6 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc společnosti CERTAS CZ, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 350,-Kč/m2 dle
důvodové zprávy bod III. 4)
5. odprodej pozemku parc. č. 438/38 orná půda o výměře 227 m2 v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc manželům Milanu a Vlastě Sigmundovým za kupní cenu ve výši 99 230,-Kč včetně
nákladů dle důvodové zprávy bod III. 5)
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6. odprodej pozemků parc.č. st. 2301 zast.pl. a nádvoří o výměře 1 237 m2, parc.č. st. 2302
zast.pl. a nádvoří o výměře 1 494 m2, parc.č. st. 2303 zast.pl. a nádvoří o výměře 1 337 m2,
parc. č. st. 2308 zast.pl. a nádvoří o výměře 396 m2, parc.č. st. 2309 zast.pl. a nádvoří
o výměře 727 m2, parc.č. st. 2310 zast.pl. a nádvoří o výměře 353 m2, parc.č. st. 2311
zast.pl. a nádvoří o výměře 656 m2, parc.č. st. 2312 zast.pl. a nádvoří o výměře 668 m2,
parc.č. st. 2298 zast.pl. a nádvoří o výměře 99 m2, parc.č. st. 2300 zast.pl. a nádvoří
o výměře 24 m2, parc.č. st. 2307 zast.pl. a nádvoří o výměře 442 m2, parc. č. 179 ost.pl.
o výměře 4 200 m2, část parc. č. 185/9 ost.pl. o výměře 36 868 m2 a parc. č. 185/6 ost.pl.
o výměře 8 272 m2, včetně venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc Vojenskému bytovému družstvu, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc za kupní
cenu ve výši 22. 530. 286,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 6)
7. odprodej pozemku parc. č. 116/68 ost. pl. o výměře 1 607 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec
Olomouc společnosti Santis Invest s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 269 672,-Kč včetně
nákladů, za podmínky přednostní úhrady kupní ceny za objekt čp. 83 s pozemkem parc. č.
st. 496/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 4 845 m2 a pozemku parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1398
m2, vše v k.ú. Olomouc -město, obec Olomouc (Kateřinská 10) dle důvodové zprávy bod III.
7)
8. 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 343 700,- Kč včetně nákladů dle důvodové
zprávy bod IV. 8)
9. odprodej 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 společnosti Profi-tisk group s. r. o. za kupní cenu výši 1 362 980,Kč včetně nákladů dle důvodové zprávy bod III. 9)
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti manželů Tomáše a Věry Smékalových o odprodej části pozemku parc. č. 97/1 ost.
pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 47)
2. žádosti společnosti Olomoucká investorská s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č.
116/68 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 7)
3. žádosti manželů Jiřího a Blanky Pacákových a pana Ing. Jiřího Pacáka o odprodej
pozemků část parc. č. 684 lesní pozemek o výměře 1 600 m2 a parc. č. 685 lesní pozemek
o výměře 400 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 8)
4. žádosti pana Martina Plachého o odprodej 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 dle důvodové zprávy bod III.
9)
12. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí, že ze směnné smlouvy bude pozemek parc. č. 2008 ost. pl o výměře 134 m2
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc vypuštěn dle důvodové zprávy bod IV. 14)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2
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3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje zveřejnění záměru
směny pozemků parc.č. 732/4 ostatní plocha o dotčené výměře cca 350 m2 a parc.č. 732/11
ostatní plocha o dotčené výměře cca 127 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc,
v podílovém spoluvlastnictví Otakara Wittnera (id. 1/3) za spoluvlastnický podíl ideální 1/3
statutárního města Olomouc na pozemku parc.č. 90/14 zahrada o výměře 413 v k.ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle bodu č. 1 důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 776/3 ostatní plocha o výměře 65m2, parc.č.
763/4 ostatní plocha o výměře 160 m2, parc.č. 757/6 ostatní plocha o výměře 76 m2, parc.č.
761/4 ostatní plocha o výměře 344 m2, parc.č. 762/4 vodní plocha o výměře 185 m2
a parc.č. 758/1 orná půda o výměře 2733 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc,
v podílovém spoluvlastnictví Květoslavy Lachnitové a Jaroslava Moravce za kupní cenu
ve výši 1.281.120,-Kč dle bodu č. 2 důvodové zprávy
4. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení zastupitelstva města Olomouce ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a dále
revokovat část usnesení zastupitelstva města Olomouce ze dne 19. 5. 2006 ve věci uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce, ve vlastnictví
České Republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových na statutární město Olomouc, za podmínek dle bodu č. 3 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví České
Republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na
statutární město Olomouc, za podmínek dle bodu č. 3 důvodové zprávy
5. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město
Olomouc, za podmínek dle bodu č. 4 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město
Olomouc, za podmínek dle bodu č. 4 důvodové zprávy
6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 60000, ve
vlastnictví České Republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových na statutární město Olomouc, a dále na spoluvlastnický podíl ideální 1/2 České
republiky s právem hospodaření pro ÚZSVM na pozemcích v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, ze podmínek dle bodu č. 5 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město
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Olomouc, a dále na spoluvlastnický podíl ideální 1/2 České republiky s právem hospodaření
pro ÚZSVM na pozemcích v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za podmínek dle bodu č. 5
důvodové zprávy
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2004 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město
Olomouc, za podmínek dle bodu č. 6 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město
Olomouc, za podmínek dle bodu č. 6 důvodové zprávy
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 5. 2006 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s
právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární
město Olomouc, za podmínek dle bodu č. 7 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární
město Olomouc, za podmínek dle bodu č. 7 důvodové zprávy
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 5. 2006 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 60000
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc, za podmínek dle bodu č.
8 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemků v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
statutárního města Olomouc, za podmínek dle bodu č. 8 důvodové zprávy
10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření darovací smlouvy
na pozemek v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za podmínek
dle bodu č. 9 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy
na pozemek v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky
s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za podmínek
dle bodu č. 9 důvodové zprávy
11. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a vedení kanalizačního potrubí, včetně
jeho vytyčovacích bodů a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem,
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 670/4 ostatní plocha
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví České Republiky s příslušností hospodařit
s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za 46.450,-Kč, dle
bodu č. 10 důvodové zprávy
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12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 995/5 trvalý travní porost o výměře
859 m2, dotčená část cca 41 m2 v k.ú. Křelov, obec Olomouc, ve spoluvlastnictví Jany
Lakvové a Jaroslava Lakomého za kupní cenu 400,-Kč/m2, dle bodu č. 11 důvodové zprávy
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře
2531 m2, dotčená část cca 248 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví Milana
Slepicy za kupní cenu 400,-Kč/m2, dle bodu č. 12 důvodové zprávy
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 295/2 trvalý travní porost o výměře
2687 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve spoluvlastnictví Milana Dvořáka, JUDr. Antonína
Kuby, Pavla Kuby a Boženy Opletalové, za kupní cenu 400,-Kč/m2, dle bodu č. 13 důvodové
zprávy
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 328/1 trvalý travní porost
o výměře 1847 m2, dotčená část cca 93 m2, a parc. č. 286/12 trvalý travnatý porost
o výměře 1279 m2, dotčená část cca 17 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc,
ve spoluvlastnictví Josefa Svačinky a Evy Svačinkové za kupní cenu 1.000,- Kč/m2, dle bodu
č. 14 důvodové zprávy
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 328/4 trvalý travní porost
o výměře 1587 m2, dotčená část cca 37 m2, a parc. č. 286/9 trvalý travnatý porost o výměře
1107 m2, dotčená část cca 38 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve spoluvlastnictví
Marie Hanákové, Stanislava Hanáka, Petra Hanáka, Jiřího Hanáka a Martina Hanáka
za kupní cenu 350,- Kč/m2, dle bodu č. 15 důvodové zprávy
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 314/5 trvalý travní porost
o výměře 6722 m2, dotčená část cca 660 m2 vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve
vlastnictví Miroslava Mrtýnka za kupní cenu 30,- Kč/m2, dle bodu č. 16 důvodové zprávy
18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 314/3 trvalý travní porost
o výměře 1902 m2, dotčená část cca 133 m2, parc. č. 286/13 trvalý travnatý porost o výměře
602 m2, dotčená část cca 8 m2, a parc. č. 339/2 trvalý travnatý porost o výměře 2004 m2,
dotčená část cca 59 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, ve vlastnictví Stanislava
Zlobického za kupní cenu 1.000,- Kč/m2, dle bodu č. 17 důvodové zprávy
19. schvaluje
uzavření dohody o spolufinancování mezi statutárním městem Olomouc a společností CPI Hotels, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, v souvislosti se stavbou „Jeremenkova přednádražní prostor IV. a V. etapa“, dle bodu č. 18 důvodové zprávy
20. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 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. 711 trvalý travní porost
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, v SJM Ladislava a Marie Konečných za 30.464,-Kč, dle bodu
č. 20 důvodové zprávy
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21. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2005 ve věci uzavření kupní smlouvy
na pozemky parc. č. 1032/5 ostatní plocha o výměře 458 m2 a parc. č. 790/6 orná půda
o výměře 6 375 m2, vše k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále pozemky parc. č. 1736/5
orná půda o výměře 172 m2 a parc. č. 1678/104 orná půda o výměře 631 m2, vše v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví Karla Pazdziory do vlastnictví statutárního
města Olomouc za cenu 859.490,- Kč, dle bodu č. 21 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na pozemky
k.ú. Hodolany a pozemky v k.ú. Holice u Olomouce, ve vlastnictví Karla Pazdziory
do vlastnictví statutárního města Olomouce za cenu 859.490,- Kč a dále a dále doporučuje
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1738/3 orná půda
o výměře 485 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví Karla Pazdziory
do vlastnictví statutárního města Olomouc za cenu 55.775,- Kč, dle bodu č. 21 důvodové
zprávy
22. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění chodníku
a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho vybudováním, provozem, opravami,
údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 615/15 ostatní plocha v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti ENTEX - DES s.r.o., ve prospěch
statutárního města Olomouc, za 20.000,- Kč, dle bodu č. 22 důvodové zprávy
23. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení a vedení podzemního kanalizačního
potrubí a práva vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou,
změnami nebo odstraněním na pozemku parc.č. 426/1 zahrada o výměře 787 m2, v k.ú.
Slavonín, obec Olomouc, ve vlastnictví Jaroslava Kalába, ve prospěch statutárního města
Olomouc, za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu po dokončení
stavby, za cenu 12.096,- Kč, dle bodu č. 23 důvodové zprávy
24. schvaluje
náhradu škody ve výši 500,- Kč za poškození úrody na části pozemku parc. č. 69/6 zahrada
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, nájemci Anně Novákové, dle bodu č. 24 důvodové zprávy
25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy
na pozemky v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Subterra, a.s.,
za současného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni průchodu a průjezdu
na pozemcích parc.č. 503/2 a parc.č. 1970/3, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
k areálu společnosti Subterra, a.s. na pozemku parc.č. 1970/6 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc za tržní cenu dle znaleckého posudku, dle bodu č. 25 důvodové zprávy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na pozemky
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Subterra, a.s., za současného
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni průchodu a průjezdu na pozemcích parc.č.
503/2 a parc.č. 1970/3, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch společnosti
Subterra, a.s. a každého dalšího vlastníka následujících staveb a pozemků: budova bez
čp/če na pozemku parc.č. st. 879, budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 881, budova bez
čp/če na pozemku parc.č. st. 884, budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 885, pozemků
parc.č. st. 879, parc.č. st. 884, parc.č.st. 885, parc.č. 1970/6 a parc.č. 1970/7, vše v k.ú.
Chválkovice, obec Olomouc za 5.680.800,-Kč, dle bodu č. 25 důvodové zprávy
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26. revokuje
usnesení rady města ze dne 18. 7. 2006 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení
věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu na pozemku parc.č. 1970/29
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, k areálu společnosti Subterra, a.s. na pozemku parc.č.
1970/6 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch společnosti Subterra, a.s.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu na pozemku parc.č. 1970/29 v k.ú. Chválkovice,
obec Olomouc, ve prospěch společnosti Subterra, a.s. a každého dalšího vlastníka
následujících staveb a pozemků: budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 879, budova
bez čp/če na pozemku parc.č. st. 881, budova bez čp/če na pozemku parc.č. st. 884, budova
bez čp/če na pozemku parc.č. st. 885, pozemků parc.č. st. 879, parc.č. st. 884, parc.č.st.
885, parc.č. 1970/6 a parc.č. 1970/7, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle bodu č. 25
důvodové zprávy
27. schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene umístění železniční vlečky
na pozemku parc.č. 503/2 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice a povinnost strpět průchod
a příjezd k ní za účelem jejího řádného provozování, pravidelné kontroly, údržby a oprav,
ve prospěch společnosti Subterra, a.s. a každého dalšího vlastníka železniční vlečky, dle
bodu č. 26 důvodové zprávy
28. nedoporučuje zastupitelstvu
revokovat usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy
na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové výměře 2058 m2, dotčená plocha
218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha 494 m2, vše
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 696
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví
Jarmily Endlicherové za cenu 1.500,-Kč/m2.
29. nedoporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové
výměře 2058 m2, dotčená plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129
m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno
na listu vlastnictví číslo 696 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Olomouc ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 2.500,-Kč/m2.
30. ukládá
předložit RMO návrh dalšího postupu pro naplnění budoucí kupní smlouvy dle bodu 27
dodatku důvodové zprávy
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru investic
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1
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Majetkoprávní záležitosti - Lokalita Pražská - východ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
úplatný pronájem pozemků parc. č. 400/1 trvalý travní porost o výměře 279 m2, parc. č.
401/1 orná půda o výměře 2509 m2, část parc. č. 401/17 ostatní plocha o výměře 4100 m2,
parc. č. 401/18 ostatní plocha o výměře 2683 m2, parc. č. 401/19 orná půda o výměře
15686 m2, parc. č. 401/32 orná půda o výměře 156 m2, parc. č. 401/33 orná půda o výměře
2003 m2, část parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 283 m2, parc. č. 399 trvalý travní
porost o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hejčín a pozemků parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře
690 m2, parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32165 m2, parc. č. 945/4 orná půda o výměře
25471 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2938 m2, parc. č. 945/13 orná půda
o výměře 1000 m2, parc. č. 982/1 trvalý travní porost o výměře 271 m2, parc. č. 981/3
ostatní plocha o výměře 51 m2, část parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 258 m2, vše
v k. ú. Řepčín společnostem Gemo Olomouc, spol. s r.o. a Artera spol. s r.o. za podmínek
dle důvodové zprávy a zároveň za podmínky schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě Zastupitelstvem města Olomouce
3. nevyhovuje
žádostem podaným společnostmi AT Management International, s.r.o., Eurogasper a.s.
a Eurogema CZ, a.s. o úplatný pronájem pozemků parc. č. 400/1 trvalý travní porost
o výměře 279 m2, parc. č. 401/1 orná půda o výměře 2509 m2, část parc. č. 401/17 ostatní
plocha o výměře 4100 m2, parc. č. 401/18 ostatní plocha o výměře 2683 m2, parc. č. 401/19
orná půda o výměře 15686 m2, parc. č. 401/32 orná půda o výměře 156 m2, parc. č. 401/33
orná půda o výměře 2003 m2, část parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 283 m2, parc. č.
399 trvalý travní porost o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hejčín a pozemků parc. č. 945/2 ostatní
plocha o výměře 690 m2, parc. č. 945/3 orná půda o výměře 32165 m2, parc. č. 945/4 orná
půda o výměře 25471 m2, parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2938 m2, parc. č. 945/13
orná půda o výměře 1000 m2, parc. č. 982/1 trvalý travní porost o výměře 271 m2, parc. č.
981/3 ostatní plocha o výměře 51 m2, část parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 258 m2,
vše v k. ú. Řepčín
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na odprodej části pozemku parc. č. 400/1 trvalý travní porost o výměře 235 m2, pozemku
parc. č. 401/1 orná půda o výměře 2509 m2, části pozemku parc. č. 401/17 ostatní plocha
o výměře 4100 m2, pozemku parc. č. 401/18 ostatní plocha o výměře 2683 m2, části
pozemku parc. č. 401/19 orná půda o výměře 10882 m2, části pozemku parc. č. 401/32 orná
půda o výměře 41 m2, části pozemku parc. č. 401/33 orná půda o výměře 80 m2, části
pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hejčín a části pozemku
parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 256 m2, části pozemku parc. č. 945/3 orná půda
o výměře 13617 m2, části pozemku parc. č. 945/4 orná půda o výměře 15661 m2, části
pozemku parc. č. 945/10 orná půda o výměře 1906 m2, pozemku parc. č. 945/13 orná půda
o výměře 1000 m2, části pozemku parc. č. 982/1 trvalý travní porost o výměře 224 m2, části
pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. Řepčín se společnostmi
Gemo Olomouc, spol. s r.o. a Artera spol. s r.o. za podmínek dle důvodové zprávy
5. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádostem o odprodej pozemků či jejich částí
v předmětné lokalitě podaným společnostmi AT Management International,s.r.o., Eurogasper
a.s. a Eurogema CZ, a.s.
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6. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce nevyhovět žádosti společnosti Eurogema CZ, a.s.
o odprodej pozemků parc. č. 401/19 orná půda o výměře 14 400 m2 a parc.č. 401/33 orná
půda o výměře 2 003 m2, vše v k. ú. Hejčín
7. ukládá
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem majetkoprávním pravidelně jedenkrát za
rok předložit RMO zprávu o plnění smluvních vztahů
T: ročně
O: vedoucí majetkoprávního odboru
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.2

5

Veřejná zakázka č.644, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce kanalizace P. Holého a bří Wolfů „
archivní číslo 644 dle důvodové zprávy.
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy
2. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3

6

Veřejná zakázka č.645, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce kanalizace v ul. Zamenhofova“
archivní číslo 645 dle důvodové zprávy,
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.1
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7

Veřejná zakázka č.647, 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: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.2

8

Veřejná zakázka č.646, zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Chomoutov - hasičská zbrojnice“ archivní číslo 646
dle důvodové zprávy.
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy
2. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy.
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.3

9

Veřejná zakázka č.628, zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Kojenecký ústav - most“ archivní číslo 628 dle
důvodové zprávy,
- kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria dle důvodové zprávy.
2. pověřuje
náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.4

10

Veřejná zakázka č.642, přidělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky dle návrhu komise, uvedeného
v důvodové zprávě
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 3.5

11

Veřejná zakázka č.635, zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
- v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona uchazeče, jehož nabídka neplnila požadavky na
úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v
důvodové zprávě.
- v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v požadovaném
rozsahu dle návrhu komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové zprávě.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Pořízení výpočetní techniky“ archivní číslo 635.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.6

12

Veřejná zakázka č.648, zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
- zahájení zadávacího řízení s názvem „Pořízení výpočetní techniky II.“ archivní číslo 648,
- seznam dodavatelů, kterým bude výzva zaslána dle důvodové zprávy
2. ustavuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení dle důvodové zprávy,
- hodnotící komisi včetně náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
- náměstka primátora Bc. Miroslava Petříka k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou,
- komisi pro otevírání obálek posouzením kvalifikace uchazečů dle § 59 zákona o veřejných
zakázkách.
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.7

13

Veřejná zakázka č.625, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona zadání veřejné zakázky s názvem „Radíkov - kanalizace“
archivní číslo 625 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové
zprávě.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.8

14

Bytové záležitosti - nájem bytů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 16 se Zatloukalovou Evou dle důvodové
zprávy bod 1 a)
b) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 22 s Nickem Ladislavem dle důvodové
zprávy bod 1 b)
c) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17 s TJ DUKLA Olomouc dle důvodové
zprávy bod 1 c)
d) P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 24 s Kandrou Františkem a Idou dle
důvodové zprávy bod 1 d)
e) P.Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 79 s Láhnerovou Annou dle důvodové
zprávy bod 1 e)
f) Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5 s Hrycíkem Tomášem dle důvodové
zprávy bod 1 f)
g) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 26 s Ing. Kotrčem Jánem a Ludmilou dle
důvodové zprávy bod 1 g)
h) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 se Sládkem Petrem dle důvodové zprávy bod 1
h)
ch) Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 14 s Hricem Michalem dle důvodové
zprávy bod 1 ch)
i) Jiráskova 10, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s Čechovou Ivanou dle důvodové zprávy bod 1
i)
j) Skupova 13, velikosti 1+3, č.b. 5 s Dufkovou Martinou dle důvodové zprávy bod 2 a)
k) Albertova 27, Olomouc, velikosti 1+4, č.b. 3 s Pecinou Janem dle důvodové zprávy bod 2
b)
l) Purkyňova 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s Drhlíkovou Zuzanou dle důvodové zprávy
bod 2 c)
m) Černá cesta 3, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 5 s Čtvrtlíkovou Danou dle důvodové zprávy
bod 3 a)
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n) P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 3 s Vavrekovou Veronikou dle důvodové
zprávy bod 3 b)
o) Pavelčákova 1, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s Volkem Lukášem a Řepišťákem
Miroslavem dle důvodové zprávy bod 4)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Krajské státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 33, Olomouc
Hasičský záchranný sbor Olomouc, Černá cesta 21, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Pavelčákova 1, Olomouc
Korch Martin, Regina, Nedbalova 8, Olomouc
Fridrichovská Ludmila, U Letiště 4, Olomouc
Hložek Vladimír, Alena, U Letiště 8, Olomouc
Dvořáková Jitka, Balbínova 3, Olomouc
Skotnica Richard, Balbínova 3, Olomouc
Marek Jarosla, Marija, Černá cesta 33, Olomouc
Hegerová Jaruška, Černá cesta 5, Olomouc
Alková Jana, Dolní nám.26, Olomouc
Šťotová Marcela, Pol.vězňů 2, Olomouc
Kadlčíková Helena, Zikova 13, Olomouc
Ing. Černý Zdeněk, Jiráskova 10C, Olomouc
Mgr. Cenek Pavel, Sladkovského 1B, Olomouc
Příborský Milan, Jiráskova 10B, Olomouc
Albrecht Martin, Jiráskova 10B, Olomouc
Mgr. Cvoligová Marta, Topolová 2, Olomouc
Rellová Svatoslava, Topolová 2, Olomouc
Bernatík Mojmír, Topolová 2, Olomouc
Mičkerová Petra, Balko Marek, Topolová 2, Olomouc
Sikorová Alena, Topolová 4, Olomouc
Stloukalová Edita, Topolová 2, Olomouc
Sedlařík Zdeněk, Ingrid, Topolová 2, Olomouc
Navrátilová Magda, Topolová 2, Olomouc
Nádvorníková Gabriela, Topolová 2, Olomouc
Mertová Simona, Topolová 2, Olomouc
Mertová Silvie, Matoušek Martin, Topolová 2, Olomouc
Kotrčová Jitka, Topolová 2, Olomouc
Komzáková Monika, Topolová 2, Olomouc
Kolesárová Hana, Endlová Iveta, Topolová 2, Olomouc
Hyjánek Jiří, Topolová 2, Olomouc
Dokoupilová Jana, Topolová 2, Olomouc
Bárta Josef, Topolová 2, Olomouc
Wiedermannová Hana, Topolová 2, Olomouc
Vyskočilová Jana, Martin, Topolová 2, Olomouc
Vožďová Miluše, Topolová 2, Olomouc
Šobrová Helena, Topolová 2, Olomouc
Sladká Jiřina, Topolová 2, Olomouc
Přikryl Jaromír, Topolová 2, Olomouc
Neoral Vlastimil, Lenka, Topolová 2, Olomouc
Novák Karel, Topolová 4, Olomouc
Novák Josef, Topolová 4, Olomouc
Mgr. Skřivánek Petr, Topolová 4, Olomouc
Sázeček Hubert, Ivona, Topolová 4, Olomouc
Rajhelová Pavla, Topolová 4, Olomouc
Přichystalová Jana, Topolová 4, Olomouc
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Smička Jindřich, Topolová 4, Olomouc
Sovová Jitka, Topolová 4, Olomouc
Veselý Jiří, Lenka, Topolová 4, Olomouc
Veselý Josef, Topolová 4, Olomouc
Zapletal Viktor, Topolová 4, Olomouc
Benelli Monika, Topolová 4, Olomouc
Burešová Monika, Roman, Topolová 4, Olomouc
Mgr. Čožíková Markéta, Topolová 4, Olomouc
Knobová Jana, Topolová 4, Olomouc
Nedomová Eva, Topolová 4, Olomouc
Utíkalová Irena, Topolová 6
Spášil Ondřej, Topolová 1, Olomouc
Hynek Jiří, Topolová 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a)
b) 1 rok s nájemci:
Halouzka Marek, Dana, Černá cesta 27, Olomouc
Řepová Marie, 8.května 14, Olomouc
Jaroš Petr, Topolová 4, Olomouc
Karlach Radim, Topolová 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 b)
c) 1/2 roku s nájemci:
Danihelová Šárka, P.Přichystala 70, Olomouc
Baliarová Renata, Jozef, P. Přichystala 70, Olomouc
Balážová Josefa, P. Přichystala 70, Olomouc
Čurejová Kristýna, P. Přichystala 70, Olomouc
Černá Eva, P. Přichystala 70
Raisová Jarmila, Holická 51, Olomouc
Lukáč Viliam, Topolová 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 c)
d) 2 roky s nájemci - DPS:
Marčan Vladimír, Balbínova 3, Olomouc
Steigerová Markéta, Erenburgova 26, Olomouc
Broučková Ludmila, Přichystalova 64, Olomouc
Skácelová Marta, Přichystalova 66, Olomouc
Fryblíková Květoslava, Fischerova 2, Olomouc
Suchánková Františka, Příčná 2, Olomouc
Hausnerová Karla, Příčná 4, Olomouc
Strmadová Marie, Příčná 6, Olomouc
Fillová Věra, Příčná 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 d)
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) Petula Jaroslav, Topolová 1, Olomouc
b) Gazdík Jan, Balážová Anastázie, P. Přichystala 70, Olomouc
c) Čureja Josef a Helena, P. Přichystala 70, Olomouc
d) Kováč Luboš, P.Přichystala 70, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d)
3. s prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu:
Zdena Krejčířová, tř.Kosmonautů 12, Olomouc
Miluše Pospíšilová,Černá cesta 3, Olomouc
Tomáš Hlavenka, Topolová 2, Olomouc
Jiří Fornůsek, U Letiště 4, Olomouc
Jan Gábor a Zdenka, Vojanova 8, Olomouc
Věra Cínová, Přichystalova 70, Olomouc
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Bohumil Baroch a Jitka, Skupova 9, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c)
4. s uzavřením nájemních smluv na městské byty po výměně:
Miroslav Heger a Soňa, Dolní náměstí 2, Olomouc
Martin Smolka a Dagmar, Černá cesta 23, Olomouc
Anna Bradová, Černá cesta 23, Olomouc
Věra Růžková, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4

15

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 693/32 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1616/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1616/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zast. pl., o výměře 2 215 m2,
vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci Ing. Miroslavu Šitavancovi, bytem
Slatinice, Nádražní 251, za kupní cenu ve výši 698 971,-Kč (cena za NP 608 593,- Kč, cena
za podíl na pozemku, příslušenství a venkovních úpravách 81 163,- Kč, náklady 9 215,- Kč)
dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1
3. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 8 část 31 ze dne 19. 5. 2006 a schválit prodej nebytové jednotky č. 523/1
v domě č. p. 523 (8. Května 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3055/7338
na společných částech domu č. p. 523 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3055/7338
na pozemku parc. č. st. 69, zast. pl., o výměře 454 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc panu Karlu Pastrnkovi za kupní cenu ve výši 2 540 891,-Kč, z toho nebytová
jednotka 1 613 900,- Kč, pozemek 908 620,- Kč, náklady 18 371,- Kč dle důvodové zprávy
bod I/2A str. 1,2,3
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 926/1 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18,
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/25469 na společných částech domu č. p.
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2120/25469 na pozemku
parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci Moravel a. s., Sladkovského 42, Olomouc,
za kupní cenu ve výši 3 820 000,- Kč (cena za NP 3 740 391,- Kč, cena za pozemek
64 805,- Kč, náklady 14 804,- Kč dle důvodové zprávy bod I/3 str. 4
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5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 927/17 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18,
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/25469 na společných částech domu č. p.
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/25469 na pozemku parc.
č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci MUDr. Ladislavu Korotvičkovi, Neředínská 23a,
Olomouc, za kupní cenu ve výši 202 864,- Kč, (z toho cena za NP 176 162, - Kč cena
za pozemek 20 480,- Kč, náklady 6 222,-Kč.) dle důvodové zprávy bod I/4 str. 4, 5
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 927/18 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18,
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 910/25469 na společných částech domu č. p.
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 910/25469 na pozemku parc.
č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci MUDr. Ivaně Exlerové, Masarykova 22, Olomouc,za
kupní cenu ve výši 272 353,- Kč, (z toho cena za NP 236 946, - Kč, cena za pozemek
27 817,- Kč, náklady 7 590,- Kč) dle důvodové zprávy bod I/5 str. 5, 6
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 924/2 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18,
20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/25469 na společných částech domu č. p.
924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/25469 na pozemku parc.
č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zast. pl., o výměře 796 m2, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci Moravel a. s., Olomouc, za kupní cenu 1 800 000,Kč (z toho cena za NP 1 764 348, - Kč, cena za pozemek 27 851,- Kč, náklady 7 801,- Kč)
dle důvodové zprávy bod I/6 str. 6
8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 18. 7. 2006, bod 2, část 3, a schválit prodej nebytové jednotky č.
746/104 v domě č. p. 746 (Leginářská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
3014/21732 na společných částech domu č. p. 746 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
3014/21732 na pozemku parc. č. st. 1040, zast. pl., o výměře 614 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, Dopravnímu podniku města Olomouce, a. s., za kupní cenu ve výši
4 850 000,-Kč, z toho za jednotku 4 463 950,- Kč, za pozemek 356 800,- Kč a náklady
29 250,- Kč dle důvodové zprávy bod I/7 str. 7, 8
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 607/7 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 449/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 449/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, oprávněnému nájemci paní Šárce Frumarové, za kupní cenu celkem 77.320,- Kč,
z toho za jednotku 75.674,- Kč, za pozemek 732,- Kč a náklady 914,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/1 str. 8, 9
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 475/11 v domě č. p. 475, 476, 477 (Na Letné 55, 57, 59)
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na společných částech domu č. p. 475,
476, 477 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42223 na pozemku parc. č. st. 597,
598, 599, zast. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Renátě
Kocourkové, za kupní cenu celkem 134.690,- Kč, z toho za jednotku 131.505,- Kč,
za pozemek 1.480,- Kč a náklady 1.705,- Kč dle důvodové zprávy bod II/2 str. 9, 10
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11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1004/12 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, paní Aleně Silné, za kupní cenu ve výši 33.510,- Kč, z toho za jednotku
31.506,- Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle důvodové zprávy bod II/3 str. 10,
11
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 164/4 v domě č. p. 164 (Rooseveltova 105) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 358/3105 na společných částech domu č. p. 164 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 358/3105 na pozemku parc. č. st. 112/6, zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, paní Janě Pánkové, za kupní cenu ve výši 62.999,50 Kč, z toho
za jednotku 52.625,50 Kč, za pozemek 8.351,- Kč, náklady 2.023,- Kč dle důvodové zprávy
bod II/4 str. 11
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Marcela Pešky ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 1004/7
v domě Za Vodojemem 2 dle důvodové zprávy bod II/5 str. 12, 13
14. revokuje
své usnesení ze dne 28.8.2006, bod 18 část 63, ve věci schválení kupní ceny za bytovou
jednotku č. 1004/7 v domě Za Vodojemem 2 ve výši 33.028,- Kč a 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 33.510,Kč, z toho za jednotku 31.506,- Kč, za pozemek 1.099,- Kč, náklady 905,- Kč dle důvodové
zprávy bod II/5 str. 12, 13
15. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 386/1 v domě č.p. 386 (Riegrova 33) se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 516/3604 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
516/3604 na pozemku parc. č. st. 396, zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
paní Pavle Jarmové, za kupní cenu ve výši 225.392,- Kč, z toho za jednotku 202.404,- Kč,
za pozemek 20.892,- Kč, náklady 2.096,- Kč dle důvodové zprávy bod II/6 str. 14
16. doporučuje zastupitelstvu města
pozastavit prodej bytové jednotky č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) do doby pravomocného rozsudku soudu ohledně určení
nájemce předmětného bytu dle důvodové zprávy bod III/1 str. 15
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky novým kupujícím dle bodu A), B) dle důvodové zprávy bod III/2 str. 15
18. revokuje
usnesení RMO bod 18, část 74, ze dne 28. 8. 2006 dle důvodové zprávy bod III/3 str. 15, 16
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19. ruší
výběrové řízení na prodej 7/9 pozemku parc. č. 75/54, v k.ú. Olomouc - město, obec
Olomouc, které bylo vypsáno rozhodnutím rady města ze dne 8. 8. 2006, bod 13, část 3,
schvaluje zveřejnění podmínek nového výběrového řízení na prodej 7/9 pozemku parc. č.
75/54, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy, s termínem ukončení
podávání nabídek do 17.00 hod. dne 25. 9. 2006 Magistrátu města Olomouce, odboru
prodeje domů, Dolní náměstí 47, Olomouc, a pověřuje náměstkyni Hanákovou otevřením
obálek s nabídkami do nově vypisovaného výběrového řízení dle důvodové zprávy bod III/4
str. 16, 17, 18, 19
20. ukládá
odboru prodeje domů archivovat neotevřené obálky s nabídkami doručené do zrušeného
výběrového řízení dle důvodové zprávy bod III/4 str. 16, 17, 18, 19
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru prodeje domů
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5

16

Rozpočtové změny roku 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2006
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2006 dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2006
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6

17

Rozpočtové změny - soupis nekrytých požadavků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků
2. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy
3. souhlasí
s vykrytím položky 39 dle soupisu nekrytých požadavků
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4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit vykrytí položky 39 dle soupisu nekrytých požadavků z rezervy k dispozici
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6.1
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Dodatek č. 14 s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením dodatku č. 14 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 14 dle důvodové zprávy
T: 2.10.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7
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Dodatek smlouvy s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu
městské hromadné dopravy pro rok 2006 s dopravcem DPMO, a.s.
3. ukládá
podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty
z provozu městské hromadné dopravy pro rok 2006 s dopravcem DPMO, a.s.
T: 16.10.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8
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Kompostárna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zahájit přípravu akce
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
3. ukládá
zadat zpracování projektové dokumentace
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Modernizace jídelen MŠ a ZŠ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
projektovou přípravu (dle bodu 5 DZ) a podání žádosti projektu Modernizace jídelen
mateřských a základních škol do 2. výzvy FM EHP a Norska
3. schvaluje
složení projektového týmu (dle bodu 4 DZ)
4. schvaluje
rozpočtovou změnu (dle bodu 7 DZ)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11
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Lokalita bývalého autobusového nádraží

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup při hodnocení nabídek dle důvodové zprávy
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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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
informovat o přijatém usnesení ředitele škol
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru školství
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13
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Příspěvky do 5 000,--Kč a nespecifikované akce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn uvedených
v důvodové zprávě
3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: ihned
O: vedoucí odboru školství
4. ukládá
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 2.10.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14
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Smlouva o bezúplatném převodu požární cisterny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu mezi Statutárním městem Olomouc a Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje dle přílohy důvodové zprávy
3. pověřuje
podpisem smlouvy primátora města Olomouce
T: 16.10.2006
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 15
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Sklad materiálu pro krizové situace - letiště Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
užívání budovy č. 66 a přilehlé plochy po budově 47 odborem ochrany pro účely uskladnění
materiálu pro krizové situace
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 16

27

Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu
statutárního města Olomouc v letech 2000 - 2005 na realizaci
projektu ,,Dějiny města Olomouce“ u Univerzity Palackého
v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat opatření uvedená v bodě D. závěr Protokolu č. 14/2006
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 17
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Audit investiční akce - Rekonstrukce a dobudování stokové
sítě FS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zpracovat novelizaci Směrnice dle bodu 1 části IV.B Zprávy 21/2006 o zjištěních z
vykonaného auditu
T: listopad 2006
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 18
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Sklad Kaufland

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zprovoznění nové linky 895025 dopravce DPMO, a.s. dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
zajištění dopravní obslužnosti vybranými linkami dopravce Connex Morava, a.s. dle
předložené důvodové zprávy
4. ukládá
zajistit informování cestující veřejnosti
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru dopravy
5. ukládá
odboru dopravy zahájit jednání s odborem dopravy a silničního hospodářství KÚOK,
odd. IDS o změně hraniční zastávky zóny 71 ve směru na Velký Týnec
T: 16.10.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19
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Zastávka MHD - Foerstrova ulice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. ukládá
odboru dopravy hledat alternativní řešení ukotvení přístřešku autobusové zastávky
Foerstrova bez přeložky plynového potrubí
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20
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Občanské sdružení HC Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. jmenuje
pracovní skupinu ve složení dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
pracovní skupině projednat s HCO, s.r.o., varianty další spolupráce se SmOl
T: listopad 2006
O: pracovní skupina
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22
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Komunitní plánování II

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Olomouce jako
nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení znevýhodněných skupin
obyvatelstva“ dle důvodové zprávy
3. schvaluje
předložení projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města
Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení
znevýhodněných skupin obyvatelstva“ do 3. výzvy SROP, Opatření 3.2., vyhlášené
Olomouckým krajem
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4. ukládá
na jednání ZMO dne18.9.2006 předložit
ke schválení finanční závazek města
na profinancování projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního
města Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálního vyloučení
znevýhodněných skupin obyvatelstva“
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
5. doporučuje
finanční závazek města na profinancování projektu „Komunitní plánování sociálních služeb
na území statutárního města Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení
sociálního vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva“
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23
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Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení azylantů
v roce 2006

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zapojení statutárního města Olomouce do Státního integračního programu v roce 2006 dle
varianty II.
3. ukládá
podepsat žádost statutárního města Olomouce o poskytnutí dotace na úhradu čistého
nájemného za poskytnutí nájmu bytu ve prospěch azylantky paní Zhanny Romasyuk
T: 2.10.2006
O: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24

34

Přesídlení krajanů z Kazachstánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
zapojení statutárního města Olomouce do projektu MV ČR Přesídlení krajanů z Kazachstánu
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3. ukládá
vytipovat vhodný třípokojový byt pro pětičlennou rodinu krajanů z Kazachstánu
T: 16.10.2006
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25
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Povodňový fond města

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se seznamem žádostí o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
žádosti o poskytnutí příspěvku z povodňového fondu města dle přílohy č. 2, sloupce A
důvodové zprávy
4. ukládá
ekonomickému odboru na základě rozhodnutí ZMO ihned zpracovat žádost o poskytnutí
příspěvku do povodňového fondu města a bezodkladně žádost zaslat Státnímu fondu
rozvoje bydlení
T: 2.10.2006
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 26
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Centrum sportu a zdraví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
průběžně informovat RMO o průběhu projekčních prací a stavebních řízení Centra sportu
a zdraví
T: čtvrtletně
O: vedoucí odboru investic
3. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s účastí statutárního města Olomouc na projektu Centra sportu a zdraví v intencích
důvodové zprávy
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 27
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Akční plán Programového prohlášení RMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 28

38

Objednávky veřejných služeb u akciových společností požadavky na rok 2007

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 29
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Organizační záležitosti - organizační změny v odboru
sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změny v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2006 do 30. 9. 2008
Předložil:

Večeř Jan, Bc., tajemník
Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31

40

VFO - rekonstrukce aleje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. souhlasí
se zařazením finanční částky 1 mil.Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy
3. schvaluje
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 33
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Povolení vjezdu do pěší zóny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 34
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Skládka Grygov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací akce dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit RMO návrh rozpočtové změny na zajištění prostředků k realizaci akce
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru investic
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 35

44

Černovír - hráz

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu mezi SmOl a Povodí Moravy, a.s., dle důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 36
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Provoz zimního stadiónu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení částek dle důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků
3. ukládá
předložit RMO dodatek ke smlouvě s HC Olomouc, s.r.o. umožňující využití příspěvku
na provoz zimního stadionu pro pořízení rolby dle důvodové zprávy
T: 2.10.2006
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil: Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 37

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Jaromír Czmero
náměstek primátora
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