USNESENÍ
ze 72. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14.6.2005
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Kontrola usnesení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení k termínu plnění 14.6.2005
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle 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. 1654/3 orná půda o výměře 1917 m2 a
pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod I. 1)
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 1651/1 o výměře 42 m2, části
pozemku parc. č. 1651/2 o výměře 48 m2, části pozemku parc. č. 1651/3 o výměře 72 m2 a
části pozemku parc.č. 1651/4 o výměře 277 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc předem určenému zájemci panu Karlu Janouškovi bez možnosti umístění
staveb dle důvodové zprávy bod I. 2)
3. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. st. 1206/9 zast. pl. o výměře 17 m2
v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Petru Smrčkovi dle
důvodové zprávy bod I. 3)
4. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc předem určenému zájemci panu Slavomíru Kotrbovi dle
důvodové zprávy bod I. 4)
5. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 195 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc předem určenému zájemci paní Anně Kopečné bez
možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy bod I. 5)
6. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 95/28 ostatní plocha o výměře 336
m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc předem určenému zájemci společnosti DELTA
ARMY, s. r. o. dle důvodové zprávy bod I. 6)

7. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 28/5 orná půda
o výměře 293 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc předem určeným zájemcům manželům
MUDr. Tiborovi a MUDr. Zuzaně Fegyveresovým dle důvodové zprávy bod I. 7)
8. zveřejnění úplatného pronájmu NP 8. května 3, o velikosti 37,30 m2, předem určenému
zájemci panu Karlu Pastrnkovi dle důvodové zprávy bod I. 8)
9. zveřejnění přidělení místa pro stánkový prodej předem určenému zájemci panu Jiřímu
Dvořákovi - lokalita č.1 - ul. 28. října - pěší zóna - (stánek č. 8) dle důvodové zprávy bod I. 9)
10. úplatný pronájem pozemku parc. č. 112/7 zastavěná plocha o výměře 204 m2 v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc JUNÁKU - svazu skautů a skautek ČR, 7. Středisku
„ Žlutý kvítek“ Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 2)
11. úplatný pronájem pozemků parc. č. (1224) o výměře 3381 m2, parc. č. (1227) o výměře
3797 m2, parc. č. (1260/34) o výměře 152 m2, parc. č. (1341) o výměře 3471 m2, parc. č.
(1344/4) o výměře 1413 m2 a parc. č. (1365) o výměře 5514 m2 vše v k. ú. Hynkov, obec
Příkazy Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod II. A) 4)
12. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 1 811 m2 v k.ú. Povel,
obec Olomouc společnosti K-stav stavební, a. s. dle důvodové zprávy bod II A) 5)
13. úplatný pronájem pozemku parc. č. 841/122 ost. pl. o výměře 276 m2 v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc ČR - Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dle důvodové zprávy bod II. A) 9)
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 319/12 ost. pl. o výměře 84 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o. za podmínek
OKR dle důvodové zprávy bod II. A) 10)
15. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/16 o výměře 102 m2 v k. ú. Lazce panu
Vlastimilu Staňkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 21/16 o výměře 98 m2 v k. ú. Lazce paní Janě
Konečné dle důvodové zprávy bod II. A) 12)
17. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 364/9 o výměře 60 m2 v k. ú. Nová Ulice paní
Magdě Zbraňkové dle důvodové zprávy bod II. A) 13)
18. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 366/2 o výměře 60 m2 v k. ú. Nová Ulice paní
Ireně Gáborové dle důvodové zprávy bod II. A) 14)
19. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 378/8 o výměře 106 m2 v k. ú. Nová Ulice paní
Marii Kráčmarové dle důvodové zprávy bod II. A) 15)
20. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování optického
kabelu na pozemcích parc. č. 116/110 ostatní plocha o výměře 781 m2, parc. č. 116/52
o výměře 2 356 m2, parc. č. 116/53 o výměře 4 185 m2, parc. č. 121/3 o výměře 4 079 m2,
parc. č. 121/1 o výměře 1 670 m2, parc. č. 121/2 o výměře 1 940 m2, parc. č. 90/33
o výměře 3 815 m2, parc. č. 90/32 o výměře 6 332 m2, parc. č. 94/8 o výměře 1 246 m2,
parc. č. 124/11 o výměře17 m2, parc. č. 94/5 o výměře 3 458 m2, parc. č. 93/27 o výměře
3 270 m2, parc. č. 93/1 o výměře 507 m2, parc. č. 93/114 o výměře 7 204 m2, parc. č.
93/115 o výměře 5 611 m2, parc. č. 213 o výměře 3 020 m2, parc. č. 158/4 o výměře 3 529
m2, parc. č. 204 o výměře 5 188 m2, parc. č. 94/91 o výměře 502 m2, vše ost. pl. v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 100/7 ost. pl. o výměře 297 m2 v k.ú. Bělidla, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČD - Telematika a. s. za podmínky použití bezvýkopové
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technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod II. A) 16)
21. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení optického kabelu na
pozemku parc. č. 121/7 ost. pl. o výměře 17 005 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve
prospěch společnosti České radiokomunikace, a. s. Praha za podmínky bezplatného
zapůjčení dvou vláken optického kabelu v každé z uvedených tras po dobu 10 let ode dne
podpisu smlouvy dle důvodové zprávy bod II. A) 17)
22. úplatný pronájem NP Žerotínovo náměstí č.o. 3 - 39,38 m2 společnosti OL-TRADE,
společnost s ručeným omezeným, Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 1)
23. úplatný pronájem části plochy štítové zdi objektu č. p. 346 na pozemku parc. č. st. 1341
zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Aleši Rellovi dle
důvodové zprávy bod II. B) 2)
24. úplatný pronájem mázhausu Dolní náměstí č. o. 38 - 31m2 panu Stanislavu Holinkovi se
sazbou nájmu 1.200,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod II. B) 3)
25. úplatný pronájem nebytových prostor o výměře 16,64 m2 v objektu občanské
vybavenosti č. p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec
Olomouc (Dolní nám. č. o. 38) občanskému sdružení CADUCEUS dle důvodové zprávy bod
II. B) 4)
26. úplatný pronájem nebytových prostor -o výměře 208 m2 v objektu č.p. 101 (MŠ Lužická
7 - přízemí) nacházejícím se na pozemku parc. č. st. 565 zast. pl. a části pozemku parc. č.
350/33 ost. pl. o výměře 1500 m2 vše v k. ú. Povel, obec Olomouc Spolku TREND
VOZÍČKÁŘŮ Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 5)
27. úplatný pronájem nebytových prostor o celkové výměře 618,30 m2 ( 426,83 m2 sportovní
plocha a 191,47 m2 šatny, WC a přístupové chodby) v objektu č.p. 919, Tererovo náměstí
č.or. 4, Olomouc na pozemku parc.č. st. 1025 v katastrálním území Nová Ulice, obec
Olomouc JUDO KLUBu Olomouc dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
28. úplatný pronájem NP bufetu včetně zázemí o celkové výměře 138,98 m2 ( z toho
samotný bufet o výměře 36,18 m2, sklad o výměře 1,89 m2 a vedlejší plochy o výměře
100,91 m2) v objektu Hynaisova 10 v Olomouci společnosti Ing. Miloslav Sedláček, s. r. o.
dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
29. další podmínku pronájmu NP bufetu v objektu Hynaisova 10 v Olomouci, a to povinnost
nájemce zajistit prodej jízdenek MHD dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
30. bezúplatné zřízení věcného obsahujícího právo průchodu a průjezdu přes pozemky parc.
č. 1872/1 ost. pl. o výměře 219 m2 a parc. č. 1882/5 louka o výměře 217 m2, vše v k.ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pana Ing. Jiřího Fingera dle důvodové
zprávy bod III. 3)
31. úplatný pronájem pozemku parc. č. st. 2090/1 zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 11)
32. uzavření dodatku č. 37 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a. s.
dle důvodové zprávy bod IV. 3)
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33. zveřejnění úplatného pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 5/8 ost.
pl. o výměře 2 500 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc obecně dle důvodové
zprávy bod I. 10)
34. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 646 m2 a výpůjčku
objektu na pozemku parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc manželům Vladimíru a Petře Poláchovým bez možnosti umístění staveb dle
důvodové zprávy bod II. A) 18)
35. úplatný pronájem části pozemku parc.č. 350/10 ost. pl. o výměře 200 m2 v k.ú. Povel,
obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
36. úplatný pronájem nebytových prostor o celkové výměře 109,08 m2 v objektu občanské
vybavenosti č.p. 460 na pozemku parc.č. 619 v k. ú. Povel, obec Olomouc (ZŠ Olomouc,
Heyrovského 33) Sportovnímu klubu Olomouc Sigma MŽ dle důvodové zprávy bod II. B) 10)
37. úplatný pronájem pozemku parc. č. 611/6 zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Nemilany,
obec Olomouc manželům Markovi a Lucii Šándorovým dle důvodové zprávy bod III. 17)
38. záměr vyjmutí objektů kotelen PK Skupova 12 - objekt č. p. 585 na pozemku parc. č. st.
823 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, PK Skupova 10 - objekt č. p. 584 na pozemku parc. č. st.
824 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, PK Skupova 8 - objekt č. p. 583 s pozemkem parc. č. st.
826 v k. ú. Nové Sady u Olomouce a OPS Dvořákova - objekt č. p. 912 na pozemku parc. č.
st. 1070 v k. ú. Nová Ulice z nájmu, správy a provozování společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 6)
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti DELTA ARMY, s. r. o. o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 95/27
ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod I. 6)
2. paní Dagmar Bazgerové o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 621/1 ostatní plocha
o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávyb bod II. A) 3)
3. paní Lenky Basemansové o úplatný pronájem pozemku parc. č. 589 ost. pl. o výměře
1 220 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
4. manželů Radovana a Jitky Cieleckých o úplatný pronájem části pozemku parc. č. 1029/1
orná půda o výměře 20 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávyb bod
II. A) 7)
5. pana Petra Soukala o úplatný pronájem pozemku parc. č. 1751 ost. pl. o výměře 474 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 8)
6. O. S. Romské ženy a přátelé a žádosti občanského sdružení KINOART o úplatný
pronájem nebytových prostor o výměře 16,64 m2 v objektu občanské vybavenosti č. p. 27 na
pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc (Dolní nám. č. o.
38) dle důvodové zprávy bod II. B) 4)
7. společnosti W - Invest, a. s., pana Jana Hejného, pana Jiřího Svozila, paní Danuše
Flekové a pana Pavla Šošolíka o úplatný pronájem NP bufetu včetně zázemí o celkové
výměře 138,98 m2 ( z toho samotný bufet o výměře 36,18 m2, sklad o výměře 1,89 m2 a
vedlejší plochy o výměře 100,91 m2) v objektu Hynaisova 10 v Olomouci dle důvodové
zprávy bod II. B) 9)
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8. manželů Marka a Lucie Šándorových o úplatný pronájem pozemku parc. č. 611/7 zahrada
o výměře 113 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 17)
9. pana Jana Fichny o revokaci usnesení RMO ze dne 3.5.2005 bod programu č. 2 bod II. B)
8 ve věci nevyhovění žádosti pana Jana Fichny o úplatný pronájem nebytových prostor
o výměře 51 m2 a 158 m2 v objektu č. p. 404 na pozemku parc. č. st. 382 zast. pl. v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc (Riegrova 5) dle důvodové zprávy bod IV. 7)
3. souhlasí
1. se změnou doby výpůjčky NP - studiová scéna, hlediště pro 110 diváků o výměře 138 m2,
foyer o výměře 85 m2, kuřárna o výměře 21 m2, prostor před pokladnou-vstup pro diváky o
výměře 23m, pokladna o výměře 5,50 m2, zvukařská a osvětlovací kabina o výměře 6 m2,
WC muži (pro návštěvníky) o výměře 13,50 m2, WC ženy (pro návštěvníky) o výměře 8,50
m2, WC pro T.P. o výměře 2,30 m2, místnost vzduchotechniky o výměře 38 m2, šatna pro
diváky o výměře 8,50 m2, šatna pro herce (za scénou) o výměře 15,50 m2, šatna pro herce 2. NP o výměře 24 m2, místnost na rekvizity o výměře 3,50 m2, WC personál - ženy o
výměře 2,20 m2, WC personál - muži o výměře 4,50 m2, kancelář o výměře 12,50 m2,
chodba před kanceláří o výměře 15 m2, zkušebna o výměře 20 m2, vše v budově
Hodolanského divadla č.p. 975 na pozemku parc.č.st. 691 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Hodolany,
obec Olomouc společnosti TRAMTÁRIE, s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou dle důvodové zprávy bod II. B) 7)
2. s provedením stavebních úprav (bourací práce, stavební práce, oprava oken, přeložka ÚT,
úprava elektrických rozvodů a následné zřízení zámečnické dílny) v objektu č.p. 619 na
pozemku parc. č. st. 655 v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc ve výši 336.888,- Kč včetně 19%
DPH dle důvodové zprávy bod II. B) 8)
3. se změnou podmínky pronájmu NP bufetu v objektu Hynaisova 10 v Olomouci, a to se
změnou otevírací doby od 7:00 dle důvodové zprávy bod II. B) 9)
4. s odpočtem nákladů vložených do stavebních úprav spočívajících v opravě ústředního
topení, vodovodu a sociálního zařízení v objektu bez č. p. nacházejícím se na pozemku parc.
č. st. 1337/1 zast. pl. a pozemku parc. č. st. 1337/2 zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc (bývalá metrologie) ve výši 81.660,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod IV.
4)
4. revokuje
část usnesení RMO ze dne 22.3.2005 bodu programu 2 bod III.16) ve věci doporučení
zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků parc. č. st. 2090/1 zast. pl. o výměře 24 m2,
parc. č. st. 2090/3 zast. pl. o výměře 216 m2 a parc. č. 835/4 ost. pl. o výměře 739 m2, vše v
k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. za kupní cenu ve výši
406 090,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 11)
5. ukládá
náměstkovi primátora Ing. Jaromíru Czmerovi podepsat dodatek č. 37 ke Smlouvě o nájmu,
správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se
společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 3)
T: 28.6.2005
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
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6. ukládá
odboru majetkoprávnímu konzultovat text nájemní smlouvy s odborem školství a odborem
ochrany dle důvodové zprávy bod II. B) 6)
T: 19.7.2005
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/1 ost. pl.
o výměře 1 811 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc se společností K-stav stavební, a. s. při
kupní ceně ve výši 460,- Kč/m2 s tím, že společnost K-stav stavební, a. s. uhradí dále
náklady za provedený inženýrsko-geologický průzkum, výškopisné a polohopisné zaměření
pozemku, měření hluku a radonu, hlukové posouzení lokality a částečně i za vykonanou
inženýrskou činnost ve výši 73 000,- Kč dle důvodové zprávy bod II. A) 5)
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 319/12 ost. pl.
o výměře 84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce se společností TOI TOI, sanitární systémy,
s. r. o. za podmínek OKR při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A)
10)
3. odprodej části pozemku parc. č. 134/4 ost. pl. o výměře 234 m2 v k.ú. Nové Sady u
Olomouce panu Vojtěchu Piňosovi při kupní ceně ve výši 450,- Kč/m2, tj. 105 300,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 1)
4. odprodej pozemků parc. č. 275/4 orná půda o výměře 753 m2 a parc. č. 275/9 zast. pl.
o výměře 116 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc panu Michalu Semjonovi za kupní
cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. 521.400,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 2)
5. směnu pozemku parc.č. 388/40 ost. pl. o výměře 1 656 m2 ve vlastnictví společnosti
OL TRANS CZ, s.r.o. za pozemky parc. č. 388/77 o výměře 142 m2, parc. č. 388/89 o
výměře 262 m2, část parc.č. 388/42 o výměře 612 m2, parc. č. 388/27 o výměře 152 m2,
parc. č. 1005/8 o výměře 122 m2 a parc. č. 1005/12 o výměře 65 m2, vše ost. pl. v k.ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez doplatku cenového
rozdílu dle důvodové zprávy bod III. 5)
6. odprodej části pozemku parc. č. 55/14 ost. pl. o výměře 217 m2 v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc panu Aleši Opletalovi za kupní cenu ve výši 111 220,- Kč dle důvodové zprávy bod
III. 6)
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1602/13 ost. pl. o výměře
73 m2 v k.ú. Horka nad Moravou s panem Hynkem Hamplem, paní Petrou Hamplovou a
paní Ivankou Jakešovou a na část pozemku parc.č. 1602/14 ost. pl. o výměře 20 m2 v k.ú.
Horka nad Moravou s obcí Horka nad Moravou při kupní ceně ve výši 78,- Kč/m2 s tím, že
kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod III. 7)
8. odprodej části pozemku parc. č. 206/1 orná půda o výměře 439 m2 v k.ú. Týneček, obec
Olomouc manželům Marcele a Petru Hlobilovým za kupní cenu ve výši 157 042,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 8)
9. odprodej části pozemku parc. č. 206/1 orná půda o výměře 116 m2 v k.ú. Týneček, obec
Olomouc manželům Pavlu a Janě Dadákovým za kupní cenu ve výši 43 992,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 8)
10. odprodej pozemků část parc.č. 290/10 ost. pl. o výměře 24 m2 a část parc.č. 290/51 ost.
pl. o výměře 1 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Ing. Janu Matznerovi za kupní
cenu ve výši 13 600,- Kč dle důvodové zpráva bod III. 9)
6

11. odprodej pozemku parc. č. 1029/17 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Řepčín, obec
Olomouc manželům Ing. Janovi a MUDr. Marii Poláchovým za kupní cenu ve výši 53 500,Kč dle důvodové zprávy bod III. 10)
12. odprodej pozemků parc. č. st. 2090/3 zast. pl. o výměře 216 m2 a parc. č. 835/4 ost. pl.
o výměře 739 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. za
kupní cenu ve výši 396.250,- Kč bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod III. 11)
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 2090/1 zast. pl.
o výměře 24 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti VAPEE Morava s. r. o. při kupní
ceně ve výši 9.841,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 11)
14. odprodej pozemku parc. č. 812/27 zast. pl. o výměře 504 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc Bytovému družstvu Olomouc, Jižní za kupní cenu ve výši 82 420,- Kč dle důvodové
zprávy bod III. 13)
15. bezúplatný převod objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc.č. 531/2 zast. pl., objektu
bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc.č. 532/3 zast. pl., pozemků parc.č. 531/1 ost. pl. o
výměře 8 588 m2, parc.č. 531/2 zast. pl. o výměře 747 m2, vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy Středního odborného učiliště pro
smyslově postižené žáky, Odborného učiliště a Praktické školy, Olomouc - Svatý Kopeček,
Křičkova 4 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 14)
16. bezúplatný převod objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1086 zast. pl.,
objektu č.p. 900 obč. vyb. na pozemku parc.č.st. 1087 zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb.
na pozemku parc.č.st. 1088 zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1089
zast. pl., objektu bez čp/če obč.vyb. na pozemku parc.č.st. 1090 zast. pl., pozemků parc.č.st.
1086 zast. pl. o výměře 462 m2, parc.č.st. 1087 zast. pl. o výměře 508 m2, parc.č.st. 1088
zast. pl. o výměře 492 m2, parc.č.st. 1089 zast. pl. o výměře 524 m2, parc.č.st. 1090 zast.
pl. o výměře 525 m2, parc.č. 544 ost. pl. o výměře 9 562 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do
správy Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči a Speciální základní školy pro žáky
s vadami řeči, Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského 17 za podmínky zřízení
práva věcného břemene umístění tepelného zdroje v objektu č.p. 900 obč. vyb. na pozemku
parc. č. st. 1087 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, kde je umístěna OPS a dalších
podmínek společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod III. 14)
17. odprodej pozemků parc. č. 841/33 o výměře 457 m2 a parc. č. 841/127 o výměře 415
m2, vše ost. pl. v k.ú. Hodolany Mgr. Vladanu Běhalovi za kupní cenu ve výši 174. 400,- Kč
bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod IV. 1)
18. změnu katastrální hranice katastrálních území Nový Svět a Holice dle důvodové zprávy
bod IV. 5)
19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 350/10 ost. pl.
o výměře 200 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc se společností JACOBO EUROPE CZ a. s. při
kupní ceně ve výši 1 240,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 19)
20. odprodej pozemků parc. č. st. 1207/9 zast. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. st. 1207/11
zast. pl. o výměře 19 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Ing. Janě a
Ing. Petrovi Budinským za kupní cenu ve výši 22 290,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 15)
21. odprodej pozemku parc. č. 611/7 zahrada o výměře 113 m2 v k.ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům Jaromíru a Ireně Švestkovým za kupní cenu ve výši 35 150,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 16)
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22. odprodej pozemku parc. č. 611/6 zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Nemilany, obec
Olomouc manželům Markovi a Lucii Šándorovým za kupní cenu ve výši 49 270,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 17)
23. odprodej pozemků parc. č. 913 zast. pl. o výměře 1 596 m2, parc. č. 914/2 ost. pl.
o výměře 631 m2 a parc.č. 912 lesní pozemek o výměře 1 393 m2, vše v k.ú. Grygov, obec
Grygov společnosti Geocentrum, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 364 730,- Kč dle
důvodové zprávy bod III. 18)
24. bezúplatný převod části pozemku parc.č. 185/1 ost. pl. o výměře 38.998 m2 (dle GP
parc. č. 185/9) a pozemků parc. č. 185/6 ost. pl. o výměře 8 272 m2, parc. č. 168 ost. pl.
o výměře 15 477 m2, parc. č. 179 ost. pl. o výměře 4 200 m2, parc.č. 238/3 ost.pl. o výměře
417 m2, objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2305 zast. pl. o výměře 1 153 m2,
objektu bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2306 zast. pl. o výměře 1 256 m2,objektu
bez čp/če garáž s pozemkem parc. č. st. 2303 zast. pl. o výměře 1 337 m2, objektu bez
čp/če jiná st. s pozemkem parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 442 m2, objektu bez čp/če jiná
st. s pozemkem parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, objektu bez čp/če garáž
s pozemkem parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu bez čp/če garáž
s pozemkem parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če garáž
s pozemkem parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2311 zast. pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2312 zast. pl. o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb.
s pozemkem parc. č. st. 2300 zast. pl. o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb.
s pozemkem parc. č. st. 2299 zast. pl. o výměře 49 m2, objektu bez čp/če jiná st.
s pozemkem parc. č. st. 2298 zast. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod III. 19)
25. záměr úplatného převodu objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2305 zast. pl.
o výměře 1 153 m2, objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2306 zast. pl. o výměře
1 256 m2,objektu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2303 zast. pl. o výměře 1 337 m2,
objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2307 zast. pl. o výměře 442 m2, objektu
bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2308 zast. pl. o výměře 396 m2, objektu bez čp/če
garáž na pozemku parc. č. st. 2302 zast. pl. o výměře 1 494 m2, objektu bez čp/če garáž na
pozemku parc. č. st. 2301 zast. pl. o výměře 1 237 m2,objektu bez čp/če garáž na pozemku
parc. č. st. 2309 zast. pl. o výměře 727 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st.
2310 zast. pl. o výměře 353 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2311 zast.
pl. o výměře 656 m2,objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2312 zast. pl.
o výměře 668 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2300 zast. pl.
o výměře 24 m2,objektu bez čp/če tech. vyb. na pozemku parc. č. st. 2299 zast. pl. o výměře
49 m2, objektu bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. st. 2298 zast. pl. o výměře 99 m2, vše
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a nově vzniklých pozemků (dle přiloženého gem. plánu)
parc.č. 179 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/15 ost.pl. o výměře 721m2, parc.č. 185/14
ost.pl. o výměře 721 m2, parc.č. 185/13 ost.pl. o výměře 721 m2, parc.č. 185/12 ost.pl.
o výměře 483 m2, parc.č. 185/11 ost.pl. o výměře 483 m2, parc.č. 185/19 ost.pl. o výměře
875 m2, parc.č. 185/18 ost.pl. o výměře 874 m2, parc.č. 185/17 ost.pl. o výměře 875 m2,
parc.č. 185/16 ost.pl. o výměře 875 m2 a prac.č. 185/6 ost.pl. o výměře 875 m2, vše v k.ú.
Nová ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Vojenského bytového družstva, se sídlem Sokolská 586/7, Olomouc dle důvodové zprávy
bod III. 19)
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8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti paní Lenky Basemansové o odprodej pozemku parc. č. 589 ost. pl. o výměře
1 220 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 6)
2. žádosti manželů Radovana a Jitky Cieleckých o odprodej části pozemku parc. č. 1029/1
orná půda o výměře 20 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II.
A) 7)
3. žádosti pana Petra Soukala o odprodej pozemku parc. č. 1751 ost. pl. o výměře 474 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod II . A) 8)
4. žádosti pana Ing. Jiřího Fingera o odprodej pozemků parc. č. 1872/1 ost. pl. o výměře 219
m2 a parc. č. 1882/5 louka o výměře 217 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod III. 3)
5. žádosti společnosti EURO Enterprise s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. 1193 ost. pl.
o výměře 1 129 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 4)
6. žádosti Olomouckého kraje o bezúplatný převod objektu č.p. 68 obč. vyb. s pozemkem
parc. č. st. 1367 zast. pl. o výměře 3 719 m2, objektu č.p. 69 obč.vyb. s pozemkem parc. č.
st. 1368 zast. pl. o výměře 747 m2, objektu bez č.p./č.e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st.
1369 zast. pl. o výměře 39 m2 a pozemku parc. č. 685/1 ost. pl. o výměře 19 026 m2 , vše
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví
Olomouckého kraje, do správy Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 dle důvodové zprávy
bod III. 12)
7. žádosti manželů Hany a Antonína Foltasových o revokaci usnesení ZMO ze dne
22.2.2005 bod programu č. 5 bod 7 ve věci nevyhovění žádosti manželů Hany a Antonína
Foltasových o odprodej pozemku parc. č. 290/32 ost. pl. o výměře 783 m2 v k.ú. Nová Ulice,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod IV. 2)
8. žádosti manželů Jaromíra a Ireny Švestkových o odprodej pozemku parc. č. 611/6
zahrada o výměře 160 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 16)
9. žádosti manželů Marka a Lucie Šándorových o odprodej pozemku parc. č. 611/7 zahrada
o výměře 113 m2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod III. 17)
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2

3

Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy body č. 3 a 10.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření budoucí kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2, 4, 6, 7, 8.
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4. revokuje
- část svého usnesení č. 3 ze dne 19. 4. 2005, bod 9 DZ a doporučuje ZMO schválit uzavření
budoucí kupní smlouvy dle bodu 1 důvodové zprávy
- část svého usnesení 3, bod DZ č. 4 ze dne 15.2.2005 a doporučuje ZMO revokovat část
svého usnesení č. 7, bod DZ č. 4 ze dne 22.2.2005 a schválit uzavření budoucí smlouvy
kupní na pozemek dle bodu 5 důvodové zprávy
- část svého usnesení č. 3 ze dne 15.2.2005, bod 3 DZ a doporučuje ZMO revokovat část
svého usnesení č. 7, bod 3 DZ ze dne 22.2.2005 a schválit uzavření kupní smlouvy na
pozemky dle bodu 9 důvodové zprávy
- část svého usnesení č. 3 ze dne 15.2.2005, bod 16 DZ a doporučuje ZMO revokovat část
svého usnesení č. 7, bod 13 DZ ze dne 22.2.2005 a schválit uzavření kupní smlouvy na
pozemek dle bodu 11 dodatku k důvodové zprávě
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.1

4

Veřejná zakázka 30-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 30-05 ve
složení dle upravené důvodové zprávy
2. pověřuje
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona
o veřejných zakázkách.
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3

5

Veřejná zakázka č. VZ 03/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. paragrafu 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, veřejnou zakázku s
názvem „Oprava vnějšího pláště objektu U Letiště 2, 4, 6, 8, 10 Olomouc“, evidenční číslo
50003555 uchazeči Stavitelství Pospíšil s.r.o., Na Zákopě 1A, Olomouc, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.1
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6

Veřejná zakázka č. VZ 05/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. paragrafu 59 ods. 3 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, který nesplnil
požadavky stanovené zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Výměna
elektroinstalace budov Příčná 2, 4, 6, 8, Olomouc“ dle důvodové zprávy
2. přiděluje
v souladu s ust. paragrafu 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s
názvem „Výměna elektroinstalace budov Příčná 2, 4, 6, 8, Olomouc“ uchazeči Tomáši
Spáčilovi, Západní 58, Olomouc, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.2
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Veřejná zakázka č. VZ 06/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. paragrafu 59 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, který nesplnil
požadavky stanovené zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Výměna
elektroinstalace budovy Dolní náměstí 6, Olomouc“ dle důvodové zprávy
2. přiděluje
v souladu s ust. paragrafu 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku
s názvem „Výměna elektroinstalace budovy Dolní náměstí 6, Olomouc“ uchazeči Freemont
s.r.o., Trávnická 2, Prostějov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.3
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Veřejná zakázka č. VZ 08/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. přiděluje
v souladu s ust. paragrafu 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku
s názvem „Oprava fasády s výměnou oken Žižkovo náměstí 3, Olomouc“ evidenční číslo
50003617 uchazeči Freemont, s.r.o., Trávnická 2, Prostějov, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.4
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Veřejná zakázka č. VZ 04/2005 SNO

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. paragrafu 61 ods. 5 zákona o veřejných zakázkách uchazeče, který nesplnil
požadavky stanovené zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Výměna
zdravotně technické instalace včetně zařizovacích předmětů ul. Přichystalova 62, 64, 66, 68,
Olomouc“ dle důvodové zprávy
2. přiděluje
v souladu s ust. paragrafu 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s
názvem „Výměna zdravotně technické instalace včetně zařizovacích předmětů ul.
Přichystalova 62 64, 66, 68, Olomouc“ uchazeči I-THERM s.r.o., Přerovská 678/45,
Olomouc, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 3.5
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Veřejná zakázka 12-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
uchazeče, kteří nevyhověli podmínkám uvedeným v § 59 odst. 3 zákona a nesplnili
kvalifikaci požadovanou zákonem a zadavatelem pro veřejnou zakázku s názvem „Wanklova
- rekonstrukce komunikace „ archivní 12-05 dle důvodové zprávy
2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem
„Wanklova - rekonstrukce komunikace“ archivní 12-05 uchazeči INSTA Olomouc s.r.o., jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.6
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Veřejná zakázka 11-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. vylučuje
v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
uchazeče, který nesplnil kvalifikaci požadovanou zákonem a zadavatelem pro veřejnou
zakázku s názvem „ZŠ Mozartova - kompletní oprava pláště budovy a rekonstrukce výdejny
stravy včetně střechy“ archivní číslo 11-05 dle důvodové zprávy
2. přiděluje
v souladu s ust. § 65 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách veřejnou zakázku s názvem „ZŠ
Mozartova - kompletní oprava pláště budovy a rekonstrukce výdejny stravy včetně střechy „
archivní číslo 11-05 uchazeči MEKOS GROUP, s.r.o., Freemont, společnost s ručením
omezeným, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
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Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 3.7
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Veřejná zakázka 29-05

Rada města Olomouce po projednání:
1. jmenuje
hodnotící komisi včetně náhradníků pro otevřené zadávací řízení archivní číslo č. 29-05 ve
složení dle upravené důvodové zprávy
2. pověřuje
hodnotící komisi provést i hodnocení kvalifikace uchazečů dle § 61 ve smyslu § 39 zákona
o veřejných zakázkách
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. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:
1. P. Přichystala 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 65, s Ferkovou Simonou dle důvodové
zprávy bod 1)
2. Masarykova 61, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 9, s Martincem Ivo dle důvodové zprávy bod
2)
3. souhlasí
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) 2 roky s nájemci:
Králíková Ludmila, Jiří, Peškova 2, Olomouc
Ing. Španner Michal, Lenka, Mariánská 10, Olomouc
Broučková Martina, Stiborova 26, Olomouc
Bedrava Miroslav, Simona, Černá cesta 23, Olomouc
Garguláková Ivana, Dušan, Černá cesta 23, Olomouc
Mihok Miroslav, Margita, Černá cesta 45, Olomouc
Conceicaová Viera, Ambrósio, Černá cesta 29, Olomouc
Rašnerová Iva, U Letiště 10, Olomouc
Rašťák Miroslav, Miloslava, U Letiště 8, Olomouc
Arbeitová Dita, Wolkerova 44, Olomouc
Ulman Vlastislav, I.P.Pavlova 32, Olomouc
Ing. Zvoníčková Hana, U Letiště 8, Olomouc
Absatz Radek, Petra,Černá cesta 21, Olomouc
Janečková Dagmar, Černá cesta 25, Olomouc
Tomášová Marie, Blahoslav, Politických vězňů 4, Olomouc
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Antošová Zdenka, Aleš, Černá cesta 21, Olomouc
Balážová Justina, Černá cesta 25, Olomouc
Novák Ivan, Andrea, Černá cesta 25, Olomouc
Sedlářová Libuše, Černá cesta 25, Olomouc
Ibiševič Aldo, Miroslava, Černá cesta 25, Olomouc
Krumpolcová Miluše, Černá cesta 27, Olomouc
Navrátil Václav, Lenka, Černá cesta 23, Olomouc
Smolková Jana, Černá cesta 17, Olomouc
Škrachová Jitka, Černá cesta 21, Olomouc
Zdražilová Kristýna, Černá cesta 27, Olomouc
Polakovič Kamil, Anna, Černá cesta 1, Olomouc
Kohutová Šárka, Černá cesta 7, Olomouc
Fišara František, Zuzana, Skupova 1, Olomouc
Žáková Ilona, František, Zikova 7, Olomouc
Tylová Zdeňka, Fischerova 2, Olomouc
Vitula Zdeněk, Alena, Skupova 3, Olomouc
Přindiš Zdeněk, Jaroslava, Družební 13, Olomouc
Malík David, Pavelčákova 21, Olomouc
Chovanec Zdeněk, Pavelčákova 21, Olomouc
Horová Monika, Pavelčákova 21, Olomouc
Padalík Ilja, Pavelčákova 21, Olomouc
Dufková Martina, František, U Letiště 8, Olomouc
Illešová Simona, Náves Svobody 37, Olomouc
Švecová Vladislava, Jaroslav, I.P.Pavlova 38, Olomouc
Pospíšilová Jiřina, P.Přichystala 64, Olomouc
Opravilová Irena, P. Přichystala 64, Olomouc
Lupuliaková Marcela, Wolkerova 44, Olomouc
Klučák Josef, Petra, Jiráskova 10A, Olomouc
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, U Letiště 8, Olomouc
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 23, Olomouc
Číž Drahomír, Topolová 7, Olomouc
Mgr. Klígrová Olga, Topolová 7, Olomouc
Fojtíková Lenka, Topolová 7, Olomouc
Gajdaczková Petra, Topolová 7, Olomouc
Grecmanová Andrea, Vítek Oldřich, Topolová 7, Olomouc
Habáňová Dagmar, Topolová 7, Olomouc
Hofman Petr, Miluše, Topolová 7, Olomouc
Hrdličková Šárka, Topolová 7, Olomouc
Jemelka Radek, Petra, Topolová 7, Olomouc
Kelnarová Jana, Topolová 7, Olomouc
Ing. Kropáč Marek, Topolová 7, Olomouc
Kudynová Dita, Topolová 7, Olomouc
Lažnovská Šárka, Topolová 7, Olomouc
Mazánková Šárka, Topolová 7, Olomouc
Michalovičová Zuzana, Topolová7, Olomouc
Navrátilová Romana, Topolová 7, Olomouc
Novák Luboš, Topolová 7, Olomouc
Mgr. Nováková Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Pevná Zuzana, Topolová 7, Olomouc
Pimer Dušan, Topolová 7, Olomouc
Polášek Martin, Topolová 7, Olomouc
Polepilová Marie, Topolová 7, Olomouc
Pykal Martin, Topolová 7, Olomouc
Strakoš David, Topolová 7, Olomouc
Ing. Svánovský Zdeněk, Topolová 7, Olomouc
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Tabarková Lenka, Topolová 7, Olomouc
Tandler Jakub, Topolová 7, Olomouc
Žádník Richard, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a)
b) 1 rok s nájemci:
Paráková Klára, Pavelčákova 21, Olomouc
Spěváková Květa, U Letiště 8, Olomouc
Halouzka Marek, Dana, Černá cesta 27, Olomouc
Husička Jiří, Topolová 7, Olomouc
Janečková Soňa, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 b)
c) 1/2 roku s nájemci:
Jano Ludovít, P.Přichystala 70, Olomouc
Koubek Antonín, P.Přichystala 70, Olomouc
Gábor Martin, Komárek Lubomír, P.Přichystala 70, Olomouc
Čuriová Kateřina, P.Přichystala 70, Olomouc
Schulzová Soňa, P.Přichystala 70, Olomouc
Čureja Josef, Helena, P.Přichystala 70, Olomouc
Blahová Věra, P.Přichystala 70, Olomouc
Šandorová Anastázie, P.Přichystala 70, Olomouc
Gábor Karol, Boguslawa, Purkyňova 3, Olomouc
Rybaříková Dobroslava, Holečkova 9, Olomouc
Szurpitová Věra, Marius, Černá cesta 7, Olomouc
Řepišťák Miroslav, Pavelčákova 1, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 c)
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Pluskalová Michaela, Topolová 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
3. prodloužením nájemních smluv po předchozí výměně bytu, přechodu nájmu:
a) na 2 roky s nájemci:
Alena Ovčačíková, PhDr., Černá cesta 29, Olomouc
Jitka Blumová, tř.Kosmonautů 20, Olomouc
Jiřina Dočkalová, Černá cesta 18, Olomouc
Olga Smékalová, Černá cesta 33, Olomouc
b) na 1 rok s nájemci:
Alena Škurková, Černá cesta 27, Olomouc
Miroslava Žemličková, Rožňavská 14, Olomouc
c) na 1/2 roku s nájemci:
Soňa a Rainhold Petrovi, tř.Kosmonautů 12, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5a,b,c)
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu:
Jitka Kovalská, Černá cesta 33, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
5. s rozšířením nájemních smluv:
na byt Foerstrova 17, Olomouc, Marta Tušková o vnučku Janu Tuškovou
na byt Synkova 9, Olomouc, Helena Medková o dceru Andreu Medkovou
na byt Černá cesta 49, Olomouc, Ivana Kuhnová o druha Miloše Hajslera
na byt Na Letné 59, Olomouc, Pavla Krejčiříková o druha Otakara Tobolu
na byt Černá cesta 43, Olomouc, Josef Peřina o syna Petra Peřinu
dle důvodové zprávy bod 7 a, b, c, d, e)
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6. se změnou nájemce:
Petra Dvořáková, Kmochova 20, Olomouc - dříve babička Drahomíra Dvořáková
Jiří Svozil, Tř.Svornosti 14, Olomouc - dříve matka Ilona Svozilová
Aneta Vozáková, Družební 17, Olomouc - dříve matka Helena Poláková
Juraj Aláč, Družební 13, Olomouc - dříve matka Anna Aláčová
Jaroslav Levek a Monika, Skupova 7, Olomouc - dříve babička Raimunda Wernerová
dle důvodové zprávy bod 8 a, b, c, d, e)
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 4
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Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zveřejnění prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 520/10248 a 591/10248 k pozemku
parc. č. st. 227/2, zast. pl, o výměře 69 m2, pozemku parc. č. st. 228/1, zast. pl., o výměře 94
m2, a pozemku parc. č. st. 229/1, zast. pl., o výměře 122 m2, vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod I/1 str. 1.
3. schvaluje
zveřejnění prodeje pozemku parc. č. 265/28, orná půda, o výměře 91 m2, pozemku parc. č.
249/23, trvalý travní porost, o výměře 1666 m2, a pozemku parc. č. 249/3, trvalý travní
porost, díl „d“, o výměře 17 m2 (dle GP č. 533-84/2003), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, předem určenému zájemci panu Aleši Malénkovi dle důvodové zprávy bod
I/2 str.1,2,3.
4. schvaluje
zveřejnění pronájmu pozemku parc. č. 75/90 zahrada o výměře 510 m2, v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod I/3 str.3.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej domu č. p. 38 (Krejčího 10) s pozemkem parc. č. st. 61, zast. pl., o výměře 268 m2,
vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, formou veřejné dražby podle zákona č. 26/2000
Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 2 500 000,- Kč s věcným břemenem
zachování stávajícího umístění pamětní desky a busty J.Wolkera dle důvodové zprávy bod
II/1 str. 3,4.
6. nevyhovuje žádosti
ve věci přičlenění místnosti bývalého WC ve společných částech domu (Polská 57) k bytu
paní Květy Dufkové dle důvodové zprávy bod II/2, strt. 4.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 649/13 v domě č. p. 649 (Javoříčská 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2219/14561 na společných částech domu č. p. 649, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2219/14561 na pozemku parc. č. st. 828, zast. pl.,
o výměře 465 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby podle
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.208.172,- Kč dle
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důvodové zprávy bod II/3 str. 4,5,6.
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Davida Macka ve věci pronájmu případně odkoupení předmětné nebytové
jednotky č. 649/13 v domě č. p. 649, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod II/ 3, str. 4,5,6.
9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 649/14 v domě č. p. 649 (Javoříčská 2) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 1660/14561 na společných částech domu č. p. 649, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1660/14561 na pozemku parc. č. st. 828, zast. pl.,
o výměře 465 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, oprávněným nájemcům, panu
Ing. arch. Karlu Typovskému a panu Ing. Zdeňku Coufalovi, za kupní cenu ve výši 125.223,Kč, z toho za jednotku 93.157,- Kč, za pozemek 25.446,- Kč a náklady 6.620,- Kč. dle
důvodové zprávy bod II/3 str. 4,5.6.
10. revokuje
své usnesení č. 7, část 35, usnesení RMO ze dne 31. 5. 2005 ve věci kupní ceny za
nebytovou jednotku č. 265/21 v domě č. p. 265 ve výši 58.492,- Kč dle důvodové zprávy bod
II/4 str.6,7.
11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 265/21 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 159/26112 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 159/26112 na pozemku parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, parc. č.
364/17, zahrada o výměře 145 m2, a pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2,
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu Jaromíru Hradilovi za
kupní cenu ve výši 66.224,- Kč, z toho za jednotku 53.425,- Kč, podíl na pozemku č. st. 330,
zast. pl., o výměře 1 069 m2, 7.551,- Kč, podíl na pozemku parc. č. 364/17, zahrada,
o výměře 145 m2, 1.096,- Kč a podíl na pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2,
445,- Kč, náklady 3.707,- Kč dle důvodové zprávy bod II/ 4, str. 6,7.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 265/22 v domě č. p. 265, Na Vozovce 38, se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 140/26112 na společných částech domu, a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 140/26112 na pozemku parc. č. st. 330, zast. pl., o výměře 1 069 m2, pozemku
parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, a pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře
63 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Jaromíru Hradilovi za kupní cenu ve výši
59.884,- Kč, z toho za jednotku 47.937,- Kč, podíl na pozemku č. st. 330, zast. pl., o výměře
1 069 m2, 6.648,- Kč, podíl na pozemku parc. č. 364/17, zahrada, o výměře 145 m2, 1.023,Kč a podíl na pozemku parc. č. 364/18, zahrada, o výměře 63 m2, 392,- Kč, náklady 3.884,Kč dle důvodové zprávy bod II/5 str. 8, 9.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 872/11 v domě č. p. 872 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
5700/120075 na společných částech domu č. p. 872 a spoluvlastnickým podílem o velikosti
5700/120075 na pozemku parc. č. st. 942, zast. pl., o výměře 371 m2, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, oprávněnému nájemci, panu Vojtěchu Směšnému, za kupní cenu ve výši
220.625,- Kč, z toho za jednotku 213.477,- Kč, za pozemek 6.344,- Kč, náklady 804,- Kč dle
důvodové zprávy bod II/6, str. 9, 10.
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14. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 7, část 13, ve věci prodeje domu, usnesení ZMO ze dne 6. 5. 2003 ve věci
prodeje domu č. p. 919 (Na Bystřičce 12, Blanická 21) s pozemkem parc. č. st. 1123/3, zast.
pl., o výměře 310 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a schválit prodej domu č. p. 919
(Na Bystřičce 12, Blanická 21) s pozemkem parc. č. st. 1123/3, zast. pl., o výměře 310 m2,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům domu
Na Bystřičce 12, Blanická 21 za kupní ceny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s možností
proinvestovat II. část kupní ceny do dvou let dle důvodové zprávy bod II/7 str.10, 11.
15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. III/A, část 6, usnesení ZMO ze dne 15. 6. 2000, ve věci prodeje domu č. p. 564
(Wellnerova 15) s pozemkem parc. č. st. 634, zast. pl., o výměře 254 m2, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemců, a schválit prodej domu č. p.
564 (Wellnerova 15) s pozemkem parc. č. st. 634, zast. pl., o výměře 254 m2, vše v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu Wellnerova 15 za
kupní ceny vypočtené dle ,, Pravidel“ a přílohy č. 2 důvodové zprávy dle důvodové zprávy
bod II/8, str.11,12,13,14
16. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 9, část 28, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, ve věci prodeje domu č. p. 1164
(Máhlerova 9), s pozemkem parc. č. st. 239/2, zast. pl., o výměře 137 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej domu č. p. 1164 (Máhlerova 9)
s pozemkem parc. č. st. 239/2, zast. pl., o výměře 137 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, panu Hynku Maxovi za kupní cenu ve výši 339 387,- Kč, z toho za dům 187 706,Kč, za pozemek 139 281,- Kč, navýšení 67 908,-Kč, náklady 12 400,- Kč, a to s možností
proinvestovat druhou část kupní ceny ve výši 59 899,-Kč. dle důvodové zprávy bod II/9, str.
14,15.
17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ze dne 21. 9. 1994 ve věci prodeje domu Dobrovského 28 s pozemkem parc.
č. st. 395, zast. pl., o výměře 114 m2, a schválit prodej domů č. p. 332 (Dobrovského 28) a č.
p. 333 (Na střelnici 2) s pozemkem parc. č. st. 395, zast. pl., o výměře 114 m2, a s
pozemkem parc. č. st. 394, zast. pl., o výměře 187 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, do
podílového spoluvlastnictví kupujících dle přílohy č. 3 důvodové zprávy dle důvodové zprávy
bod II/10, str.15,16.
18. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 9, část 30, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu č. p. 292
(Denisova 33) s pozemkem parc. č. st. 134, zast. pl., o výměře 228 m2, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouce, a schválit prodej domu č. p. 292 (Denisova 33) s pozemkem parc.
č. st. 134, zast. pl., o výměře 228 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouce paní Leile
Pohlídalové za kupní cenu ve výši 1 691 780,-Kč s možností proinvestovat do dvou let
druhou část kupní ceny ve výši 502 425,- Kč dle důvodové zprávy bod II/11, str.16,17.
19. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 24, část 16, usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, ve věci prodeje domu č. p. 860
(Komenského 5) s pozemkem parc. č. st. 722/1, zast. pl., o výměře 480 m2, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej domu č. p. 860 (Komenského 5) s
pozemkem parc. č. st. 722/1, zast. pl., o výměře 480 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, oprávněným nájemcům domu Komenského 5, za kupní ceny dle přílohy č. 4
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod II/12, str.17,18.
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20. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Budinského ve věci snížení kupní ceny a trvat na původní kupní ceně, to je
prodej nebytové jednotky č. 1063/38 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 320/65322 na
společných částech domu č. p. 10 36, 1037 a 1038, (Jungmanova 18, 20, 22) a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 320/65322 na pozemcích parc. č. st. 1150/3, zast. pl., o
výměře 301 m2, parc. č. st. 1150/2, zast. pl., o výměře 306 m2, a pozemku parc. č. st.
1150/1, zast. pl., o výměře 309 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, panu Ing. Dominiku
Budinskému za kupní cenu ve výši 98 530,59 Kč z toho nebytová jednotka 89.451,- Kč,
pozemek 3.679, náklady 5.400,- Kč, s možností proinvestovat do dvou let druhou část
kupní ceny ve výši 47 425,- Kč dle důvodové zprávy bod II/13, str.18, 19.
21. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 9, část 28, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, ve věci prodeje nebytové jednotky
č. 1077/32 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a
Kaštanová 27), se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č. p. 1077, 1078,
1079 a 1080 o velikosti 2200/851759 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2200/851759
na pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2, parc. č. st. 1350, zast. pl.,
o výměře 427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl.,
o výměře 682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej nebytové
jednotky č. 1077/32 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a
Kaštanová 27), se spoluvlastnickým podílem velikosti 2200/851759 na společných částech
domu č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2200/851759
na pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2, parc. č. st. 1350, zast. pl.,
o výměře 427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl.,
o výměře 682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství
vlastníků jednotek na ulici Kaštanová č. p. 1077/27, na ulici Dr. Milady Horákové č. p.
1078/19, č. p. 1079/21 a č. p. 1080/23 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 22 968,-Kč, z toho
22 000,- Kč, pozemek 719,- Kč, náklady 249,- Kč, dle důvodové zprávy bod II/14, str. 19,
20,21.
22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 9, část 28, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004, ve věci prodeje nebytové jednotky
č. 1077/33 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a
Kaštanová 27), se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č. p. 1077, 1078,
1079 a 1080 o velikosti 3000/851759 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759
na pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2, parc. č. st. 1350, zast. pl., o
výměře 427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl., o
výměře 682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a schválit prodej nebytové
jednotky č. 1077/32 v domě č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 (Dr. Milady Horákové 19, 21, 23 a
Kaštanová 27), se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759 na společných částech
domu č. p. 1077, 1078, 1079 a 1080 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3000/851759
na pozemcích parc. č. st. 1349, zast. pl., o výměře 601 m2, parc. č. st. 1350, zast. pl., o
výměře 427 m2, parc. č. st. 1351, zast. pl., o výměře 425 m2, a parc. č. st. 1352, zast. pl., o
výměře 682 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství
vlastníků jednotek na ulici Kaštanová č. p. 1077/27, na ulici Dr. Milady Horákové č. p.
1078/19, č. p. 1079/21 a č. p. 1080/23 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 26 962,-Kč, z toho
28 560,- Kč, pozemek 1 050,- Kč, náklady 352,- Kč, dle důvodové zprávy bod II/14, str.
19,20,21.
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23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
usnesení č. 5, část 2, usnesení ZMO ze dne 27. 9. 2001, ve věci prodeje nebytové jednotky
č. 766/101 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na společným částem domu č.
p. 766 (Dr. Milady Horákové l) a spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/11108 na pozemku
parc. č. st. 1052, zast. pl., o výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a
schválit prodej nebytové jednotky č. 766/101 se spoluvlastnickým podílem o velikosti
370/11108 na společným částem domu č. p. 766 (Dr. Milady Horákové l) a spoluvlastnickým
podílem o velikosti 370/11108 na pozemku parc. č. st. 1052, zast. pl., o výměře 400 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Dr.
Milady Horákové 1, za kupní cenu ve výši 52 636,- Kč, z toho jednotka 49 888,-Kč,
pozemek 1 759,- Kč a náklady 989,-Kč, dle důvodové zprávy bod II/15, str. 21, 22.
24. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 9, část 68, usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2004 ve věci prodeje domu č. p. 938,
939 (Masarykova 54, 56) s pozemkem parc. č. st. 1087, 1088 zast. pl. o výměře 453 m2,
375 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a schválit prodej domu č. p. 938, 939,
(Masarykova 54, 56), s pozemkem parc. č. st. 1087, 1088 zast. pl. o výměře 453 m2, 375
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu
Masarykova 54, 56 za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 5 důvodové zprávy
bod II/16, str.22,23.
25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení č. 9, část 26, ze dne 21. 9. 2004, ve věci prodeje jednotky č. 163/3 v domě č.
p. 163 (Rooseveltova 107) s pozemkem parc. č. st. 112/1, zast. pl., o výměře 581 m2, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a schválit prodej jednotky č. 163/3 v domě č.
p. 163 (Rooseveltova 107) s pozemkem parc. č. st. 112/1, zast. pl., o výměře 581 m2, vše v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Ladislavě a Zdeňku Studenským
za kupní cenu ve výši 63 319,- Kč, z toho 53 872,-Kč za jednotku, pozemek 6 463,-Kč a
náklady 2 984,-Kč, dle důvodové zprávy bod 17,str. 23,24.
26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců domu č. p. 111 (Litovelská 1) ve věci zařazení předmětného domu do
seznamu domů určených k prodeji z majetku SmOl dle důvodové zprávy bod II/18, str. 24.
27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 788/1 v domě č. p. 788, 789, 790 (Albertova 25, 27, 29) se
spoluvlastnickým podílpem o velikosti 698/15793 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 698/15793 na pozemcích parc. č. st. 1225, 1226, 1227,
zast. pl. o výměře 204 m2, 199 m2, 255 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, paní Markétě Dostalíkové, za kupní cenu ve výši 79.014,- Kč, z toho
za jednotku 74.752,-, za pozemek 2.081,- Kč, náklady 2.181,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/1, str. 24, 25.
28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 581/18 v domě č. p. 580, 581 (Zelená 11, 13) se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 704/29366 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 704/29366 na pozemku parc. č. st. 1007, 1006, zast. pl., o výměře 245 m2, 247
m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněným nájemcům, manželům Janu a Gabriele
Zatloukalovým, za kupní cenu ve výši 84.699,- Kč, z toho za jednotku 68.249,- Kč, za
pozemek 1.103,- Kč, náklady 15.347,- Kč, dle důvodové zprávy bod III/2, str. 25, 26.
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29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1061/2 v domě č. p. 1060, 1061, 1062 (Tovární 19, 21, 23) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/13826 na společných částech domu, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/13826 a pozemcích parc. č. st. 1069, 1068, 1067,
zast. pl., o výměře 467 m2, 468 m2, 560 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, panu Milanu Kuchařovi, za kupní cenu ve výši 106.610,- Kč, z toho
za jednotku 99.002,- Kč, za pozemek 5.865,- Kč, náklady 1.743,- Kč, dle důvodové zprávy
bod III/3, str. 26, 27.
30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 594/52 v domě č. p. 592, 593, 594 (Stiborova 17, 19, 21) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 646/43539 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 646/43539 na pozemku parc. č. st. 998, 997, 996, zast.
pl., vše o celkové výměře 751 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, oprávněnému
nájemci, paní Pavlíně Pavlíčkové, za kupní cenu ve výši 49.576,- Kč, z toho za jednotku
34.178,- Kč, za pozemek 828,- Kč, náklady 14.570,- Kč, dle důvodové zprávy bod III/4, str.
27, 28.
31. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 430/2 v domě č. p. 427, 428, 429, 430, 431, 432 (Špálova 3,
Myslbekova 7, 9, 11, 13, Špálova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5475/328303 na
společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5475/328303 na
pozemcích parc. č. st. 418, 417, 416, 415, 414, 413, zast. pl., o výměře 159 m2, 263 m2, 193
m2, 179 m2, 269 m2,170 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, paní Boženě Povýšilové, za kupní cenu ve výši 59.740,- Kč, z toho za
jednotku 56.260,- Kč, za pozemek 2.883,- Kč, náklady 597,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/5, str. 28, 29.
32. doporučuje zastupitelstvu města
pozastavit prodej bytové jednotky č. 494/13 v domě č. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na společných částech domu, a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na pozemku parc. č. st. 604, 605, zast. pl. o
výměře 234 m2, 238 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, do pravomocného rozhodnutí
soudu ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu dle důvodové zprávy bod III/6, str. 29,30.
33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana Miroslava Kulaviaka ve věci prodeje bytové jednotky č. 494/13 v domě č. p.
494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na společných
částech domu, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 454/29305 na pozemku parc. č. st.
604, 605, zast. pl. o výměře 234 m2, 238 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod III/6, str.29, 30.
34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní Libuše Hruškové ve věci prodeje jednotky č. 800/3 v domě č. p. 799, 800,
Wolkerova 38, 38a, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 na společných
částech domu a spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 pozemku parc. č. st. 932,
1006, zast. pl., o výměře 417 m2, 292 m2, vše v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod III/7, str. 31, 32.
35. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pozastavení prodeje bytové jednotky č. 800/3 v domě č. p. 799, 800, Wolkerova 38, 38a, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 na společných částech domu a
spoluvlastnickým podílem o velikosti 628/14586 na pozemku parc. č. st. 932, 1006, zast. pl.,
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o výměře 417 m2, 292 m2, vše v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc, do pravomocného
rozhodnutí soudu ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu dle důvodové zprávy bod III/7,
str.31, 32.
36. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 955/6 v domě č. p. 954, 955, 956 (Masarykova 51, 53, 55) se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 321/25916 na společných částech domu a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 321/25916 na pozemcích parc. č. st. 1019/3, 1019/4 a
135/1, zast. pl., o výměře 205 m2, 241 m2 a 252 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
oprávněnému nájemci, paní Marii Píchalové, za kupní cenu ve výši 92.491,- Kč, z toho za
jednotku 89.058,- Kč, za pozemek 2.639,- Kč, náklady 794,- Kč dle důvodové zprávy bod
III/8, str. 32, 33.
37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle důvodové zprávy bod IV/1 (A-F), str. 33,.34.
38. schvaluje
rozšíření věcného břemene umístění elektronické sirény pro Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, IČ 70885940, pro účely zajištění provozu, opravy a údržby koncového
bodu sirény „Varovného informačního systému města“ za účelem varování a informování
občanů v době mimořádných situací pro objekt bydlení č. p. 998, 1000, 1001, 1002, 1003 s
pozemkem parc. č. st. 1308, 1310, 1311, 1312, 1313, zast. pl., o výměře 219 m2, 217 m2,
211 m2, 214 m2, 212 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod
IV/2, str. 34, 35.
39. schvaluje
uznání faktur dle důvodové zprávy bod IV/3 str. 35,36.
40. schvaluje
žádost manželů Viléma a Marie Seifriedových o odklad jedné půlroční splátky za bytovou
jednotku 415/2 ve výši 2.825,- Kč do 15. 1. 2006 v domě Valdenská 19, Olomouc a žádost
správce domu Remešova 1 a 3 Dany Egerové o odklad 2 splátek za nebytové prostory ve
výši 41.417,- Kč do 15. 7. 2006 v domě Remešova 1 a 3, Olomouc dle důvodové zprávy bod
IV/4, str. 36.
41. souhlasí
s proinvestováním části finančních prostředků z II. části kupní ceny ve výměně vstupních
dveří do bytu pana Jaroslava Šmerdy v domě Slovenská 3, Olomouc dle důvodové zprávy
bod IV/5 str. 36, 37.
42. schvaluje
vrácení II. části kupní ceny ve výši 8.369,- Kč za nebytový prostor v domě Dvořákova 34,
Olomouc Filmovému studiu Olomouc, spol. s r. o., Dvořákova 34, Olomouc dle důvodové
zprávy bod IV/6, str. 37.
43. 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/ 7,str. 37, 38.
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44. schvaluje
úhradu finančních nákladů ve společných částech domů za bytové jednotky v majetku
statutárního města Olomouce a na případné proinvestování z II. části kupní ceny dle
důvodové zprávy bod IV/8, str. 38.
45. schvaluje
doplacení záloh do fondů oprav jednotlivých SVJ dle důvodové zprávy bod IV/9,str. 38, 39.
46. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle dodatku důvodové zprávy bod 1 str. 1, 2
47. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 377/11 zahrada o výměře 65 m2, k. ú. Nová Ulice, a to manželům
Simoně a Pavlovi Vinglárkovým za kupní cenu ve výši 16 032,- Kč dle dodatku důvodové
zprávy bod 2 str. 2
48. ukládá
zřídit věcné břemeno umístění závěsu veřejného osvětlení na domech Wanklova 2-16 a
věcné břemeno umístění technologie pro bezdrátový internet dle podkladů odboru
informatiky
T: 28.6.2005
O: vedoucí odboru prodeje domů
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5

15

Prodej domů - průběžné hodnocení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5.1
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Rozpočtové změny roku 2005

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2005 dle předložené důvodové zprávy
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3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2005
dle předložené důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 6
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Žádost HC Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zařazením částky dle upravené důvodové zprávy do seznamu nekrytých požadavků
3. doporučuje
ZMO souhlasit s vykrytím částky z rozpočtu dle upravené důvodové zprávě
4. ukládá
předložit na jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 6.1
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Dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě
vodovodu a kanalizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace
uzavřený mezi Statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU,
a.s.
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 25 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a
kanalizace uzavřený mezi Statutárním městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a.s.
T: 28.6.2005
O: Tesařík Martin, Ing., primátor města
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4. ukládá
informovat ZMO o uzavření Dodatku č. 25 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě
veřejného vodovodu a kanalizace uzavřený mezi Statutárním městem Olomouc a
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7
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Plán investic SMV, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu č. I. plánu investic dle důvodové zprávy
3. ukládá
realizovat rozpočtovou změnu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
T: 28.6.2005
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 9
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Starodružiníků - rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle varianty B2 důvodové zprávy
Předložil: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora
Bod programu: 10
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Urbanistické studie rodinných domů 2004

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11
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Dolní náměstí - rekonstrukce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
další postup dle bodu IV. důvodové zprávy
3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje předložit RMO ke schválení upravené zadání pro dopracování
studie
T: 19.7.2005
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12
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Muzeum české železnice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení finanční částky 178 500,- Kč na zpracování studie dle důvodové zprávy do soupisu
nekrytých požadavků
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13
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Umístění předzahrádek

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení QUEEN v ul. I.P.Pavlova
č. 63A, Olomouc, v rozsahu 48 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy
3. souhlasí
s provozní dobou restauračního zařízení QUEEN v ul. I.P.Pavlova č. 63A, Olomouc, NE-ČT
do 22,00 hod. a PÁ-SO do 24,00 hod.
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4. schvaluje
změnu provozní doby předzahrádky CASABLANCA na Dolním náměstí, Olomouc, do 24.00
hod. (Ne - Čt) dle bodu 2 důvodové zprávy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15
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Půjčky ISPA - návrh smlouvy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 17
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Žádosti Převozové služby DELTA, s. r. o. Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 3) dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 18

27

Žádosti Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 3) dle upravené důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 19
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28

Žádost Studia Velehrad Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
variantu č. 1) dle důvodové zprávy
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora
Bod programu: 20
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Žádost České asociace sportu pro všechny

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyhovění žádosti dle důvodové zprávy bez nároku na navýšení finančních prostředků na
dopravní obslužnost roku 2005 z rozpočtu SmOl
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21
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Organizační záležitosti - Dolní náměstí 47

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
ihned postupovat dle důvodové zprávy
T: 28.6.2005
O: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 22
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Povolení vjezdu do PZ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy
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Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 26

32

Plnění Akčního plánu Programového prohlášení RMO aktualizace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
obsah důvodové zprávy
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 27
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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: 28

34

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 29
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Plavecký stadion - informace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přípravou nulté etapy dle bodu 2. důvodové zprávy
29

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 31

36

Komise - KMČ, odborné komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
člena KMČ dle důvodové zprávy
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města
Bod programu: 33
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Rekonstrukce komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
odboru dopravy zabezpečit realizaci dle důvodové zprávy
T: 19.7.2005
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 34
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Aquapark

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
pracovní návrh materiálu pro jednání ZMO 21.6.2005 k bodu Aquapark
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2. ukládá
předložit dopracovaný materiál dle diskuse na RMO na nejbližší jednání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, náměstek primátora
Tesařík Martin, Ing., primátor města
Předložil:

Novotný Martin, náměstek primátora
Tesařík Martin, Ing., primátor města
Bod programu: 35

Ing. Martin Tesařík
primátor města Olomouce

Ing. Vladimír Pokorný
náměstek primátora
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