USNESENÍ
z 92. schůze Rady města Olomouce, konané dne 23. 7. 2013
Poznámka:
zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a
pololetním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 23. 7. 2013 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
část 5 bodu 4 usnesení RMO ze dne 30.10.2012 týkající se Majetkoprávních záležitostí dle
části A) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. konkrétní znění záměru pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 776/1 orná
půda o výměře 1 477 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 8 m2, vše v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc a pronajmout části pozemků parc. č. 776/1 orná půda o výměře 3 204 m2 a
parc. č. 776/3 orná půda o výměře 369 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.11.
3. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 1.12.

4. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené se společností TABÁK PROFIT, s. r. o. dle
důvodové zprávy bod č. 1.13.
5. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.14.
6. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.15.
7. změnu smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 124/10 ostat. pl. o výměře
6 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.16.
8. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 6,5 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 1.17.
9. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře
9 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 1.18.
10. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.19.
11. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře 13 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.20.
12. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 1.21.
13. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.22.
14. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 938/46 ostat. pl. o výměře 6,5 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem Alekberem Iljasovem dle důvodové zprávy bod
č. 1.23.
15. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 105/49 ostat. pl. o výměře 8 m2 a
části pozemku parc. č. 125/8 ostat. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke snížení výše nájemného z částky
92.564,- Kč bez DPH za rok na částku 69.423,- Kč bez DPH za rok a ke změně účelu nájmu
u pronájmu části pozemku parc. č. 125/8 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc z provozování novinového stánku na provozování prodejního stánku
ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.24.
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16. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc uzavřené se společností PNS Grosso s.r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 1.25.
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26.
18. výpověď z nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č.p. 412 na pozemcích parc.
č. st. 406 zast. pl a nádvoří a parc. č. st. 408 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc – město,
obec Olomouc (Švédská 6) uzavřenou mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
jako pronajímateli a statutárním městem Olomouc jako nájemcem dle důvodové zprávy bod
č. 1.28.
19. záměr směnit budovu č. p. 496 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st.
606 zast. pl. o výměře 196 m2 a pozemek parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2, vše
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o.
za pozemek parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 a část pozemku parc. č. 98/1 orná
půda (dle GP parc. č. 98/1 orná půda) o výměře 2 030 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.29.
20. záměr prodat pozemky parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10
orná půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc za účelem výstavby bytových domů včetně potřebné technické a dopravní
infrastruktury. Na předmětné pozemky je vydáno územní rozhodnutí č. 128/2008 na umístění
stavby „Olomouc – Povel, Slavonínská ul., Bytové domy“ a rozhodnutí o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí č. 128/2008 vydaného pod č.j.: SmOl/ÚSO/77/208/2008/Ob
dne 14. 10. 2008, které je platné do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.31.
21. záměr prodat část pozemku parc. č. 105/2 ostat. pl. o výměře 245 m2 (dle GP parc. č.
105/97 ostat. pl.) včetně žulové dlažby v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.33.
22. záměr prodat část pozemku parc. č. 95/1 ostat. pl. o výměře 185 m2 (dle GP parc. č.
95/35 ostat. pl.) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.34.
23. pronájem části pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. o výměře 2 557 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc společnosti PEVNŮSTKA a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.35.
24. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. o výměře 4 630 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 1.35.
25. předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 670 m2, parc. č.
316/1 orná půda o výměře 506 m2 a parc. č. 316/4 orná půda o výměře 45 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc. Výměry částí pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle
důvodové zprávy bod č. 1.37.
26. pronájem části pozemku parc. č. 860/1 trvalý travní porost o výměře 166 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.42.
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27. pronájem pozemku parc. č. 861/9 trvalý travní porost o výměře 35 m2, části pozemku
parc. č. 860/1 trvalý travní porost o výměře 126 m2 a části pozemku parc. č. 654 ostat. pl.
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.43.
28. pronájem části pozemku parc. č. 860/1 trvalý travní porost o výměře 420 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.44.
29. pronájem pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 1.45.
30. záměr darovat pozemky parc. č. 300/5 orná půda o výměře 2617 m2, parc. č. 287/3
ostatní plocha o výměře 1465 m2, parc. č. 307/3 trvalý travní porost o výměře 1141 m2,
parc. č. 593/2 ostatní plocha o výměře 334 m2, parc. č. 592/5 ostatní plocha o výměře
18 m2, parc. č. 623/12 ostatní plocha o výměře 1029 m2, parc. č. 623/15 ostatní plocha
o výměře 300 m2, parc. č. 300/9 orná půda o výměře 78 m2, parc. č. 300/7 orná půda
o výměře 64 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 775/13 orná
půda o výměře 34 m2, parc. č. 775/18 orná půda o výměře 1206 m2, parc. č. 779/22 ostatní
plocha o výměře 295 m2, parc. č. 851/2 trvalý travní porost o výměře 110 m2, část pozemku
parc. č. 775/19 orná půda o výměře 8 m2 (dle GP díl „b“) a část pozemku parc. č. 779/23
ostatní plocha o výměře 111 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Povodí
Moravy, s. p. dle důvodové zprávy bod č. 1.46
31. záměr směnit část pozemku parc. č. 144/1 ostat. pl. o výměře 993 m2 (dle GP parc. č.
144/4 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za část
pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 439 m2 (dle GP parc. č. 145/13 ostat. pl.) v k. ú.
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 1.47.
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1386 zast. pl. o výměře 93 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 1 100 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
34. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahující právo chůze
přes pozemek parc. č. 339/7 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p.
160 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 205 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 205 zast.
pl. a parc. č. 339/5 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.3.
35. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze přes pozemek parc. č.
339/7 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 160 (objekt k bydlení)
na pozemku parc. č. st. 205 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 205 zast. pl. a parc. č. 339/5
zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
36. záměr pronajmout pozemek parc. č. 339/7 zahrada o výměře 42 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
37. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře
1 245 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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38. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. 1721/105 ostat. pl. o výměře
2 992 m2 a část pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
39. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost
o výměře 300 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu
by mělo dojít k upřesnění výměry předmětu nájmu z 300 m2 na 410 m2 dle důvodové zprávy
bod č. 2.6.
40. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 11 m2
v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k upřesnění výměry
předmětu nájmu z 11 m2 na 12 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
41. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke snížení
počtu nájemců této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
42. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. 147/2 orná půda o výměře
420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
43. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/65/2011/Hr ze dne 12. 12. 2011 uzavřenou
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 1828/3 orná půda
o výměře 1 332 m2 a parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 m2, vše v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy a úpravu výše nájemného dle
důvodové zprávy bod č. 2.10.
44. záměr pronajmout pozemek parc. č. 741/43 orná půda o výměře 6 195 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
45. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 371, parkovací místo č. 1 o výměře 15 m2
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 2.11.
46. záměr prodat pozemky parc. č. 150/1 orná půda o výměře 700 m2, parc. č. 150/21 orná
půda o výměře 212 m2 a část pozemku parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl a“) o výměře
387 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
47. záměr prodat pozemek parc. č. 150/19 orná půda o výměře 785 m2 a část pozemku
parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 398 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
48. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/24/2012/Hr ze dne 20. 6. 2012
na pronájem části pozemku parc. č. 187/1 o výměře 150 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc
uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího
dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě
nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
49. uzavření dohody o splátkách dlužné náhrady za užívání částí pozemku parc. č. 310/5
ostat. pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc bez právního titulu za období
od 22. 5. 2012 do 9. 2. ve výši 14.432,- Kč a dlužného nájemného za období od 10. 2. 2013
do 10. 4. 2013 ve výši 3.287,- Kč s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
50. prodloužení termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2013
a pro předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 7. 2014 u pronájmu s následným
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prodejem částí pozemků parc. č. 721/1 orná půda o výměře 1 056 m2 a parc. č. 721/2 orná
půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství
Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
51. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
52. pronájem pozemku parc. č. st. 2368 zast. pl. o výměře 1 444 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
53. pronájem pozemků parc. č. 695/1 zast. pl. o výměře 56 m2 a parc. č. 695/2 ostat. pl.
o výměře 188 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.8.
54. pronájem části pozemku parc. č. 336/7 orná půda o výměře 57 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
55. pronájem částí pozemků parc. č. 236/58 orná půda o výměře 60 m2 a parc. č. 236/59
orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
56. pronájem části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 144 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
57. pronájem části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
58. pronájem pozemku parc. č. st. 1200/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
59. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek pro dům s byty a nebytovými
jednotkami (doposud bez kolaudace), stojící na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. území
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
60. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 824 ostat. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. Holice u
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
61. svěření budovy č. p. 132 (rodinný dům) na pozemku parc. č. st. 197 zast. pl. o výměře
822 m2 a pozemku parc. č. st. 197 zast. pl. o výměře 822 m2, vše v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
62. svěření pozemku parc. č. 82/6 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce,
obec Olomouc do správy Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávního dle
důvodové zprávy bod č. 3.18.
63. svěření stavby komunikace na pozemku parc. č. 82/6 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú.
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc do správy Magistrátu města Olomouce, odboru
dopravy dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
64. uzavření dohody se společností Praha West Investment k. s. o zrušení věcného břemene
obsahujícího právo uložení a vedení kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 487/1 orná
půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a pozemku parc. č. 1023 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec
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Olomouc ve prospěch společnosti Praha West Investment k. s., dle důvodové zprávy bod č.
3.19.
65. uzavření dohody se společností Praha West Investment k. s. o zrušení věcného břemene
obsahujícího právo uložení a vedení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 487/1 orná
půda, parc. č. 487/6 ostat. pl., parc. č. 487/7 ostat. pl. a parc. č. 515/1 ostat. pl., vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc a parc. č. 1023 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Praha West Investment k. s., dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
66. uzavření smlouvy o právu provést stavby zpevněné plochy, komunikace, ocelový
přístřešek, UNIMO buňky (sociální zázemí mimo objekt haly), zazdění oken trafostanice,
vodárna (čerpací stanice a vnitřní a venkovní propojení) stavební úpravy haly D, včetně
technické infrastruktury a technologie dotřiďovaní linky, budované v rámci stavby „ISNO
v Olomouci – modernizace dotřiďovaní linky“ na částech pozemků parc. č. st. 613/9
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 617
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 532/4 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č.
532/11 ostatní plocha, manipulační plocha, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc a společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.1.
67. uzavření dodatku č. 55 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 č. 6.2.
2. nevyhovuje žádosti
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů
v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře 3 m2 a
části pozemku parc. č. 553/1 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje
alkoholických nápojů v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 1081 ostatní
plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů
v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 559/3 ostat. pl. o výměře 51 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů
ve zděném stánku umístěném na části pozemku parc. č. 451/30 ostat. pl. o výměře 36 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů
v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 959/10 ostat. pl. o výměře 20 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje
alkoholických nápojů v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 559/4 ostat.
pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
7. pana xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů
v novinovém stánku umístěném na části parc. č. 93/130 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
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8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů
v novinovém stánku umístěném na části pozemku parc. č. 557/1 ostat. pl. o výměře 7 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 399 zahrada
o výměře 96 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
10. společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., o snížení ročního nájemného o 30 %, a
zrušení inflační doložky za pronájem prostor o výměrách 17 m2 a 25 m2 v domě I.P.Pavlova
č.o. 62, č.p. 1017, na pozemku parc.č. st. 1324, zast.pl. a nádvoří, v k.ú. Olomouc – Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
3. revokuje
1. část usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1. 2. důvodové zprávy ve věci
uložení odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR a odborem sociálních věcí předložit
RMO ke schválení zadání územní studie dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1.6. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO schválit prodej pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 000,- Kč se
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.38.
3. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1.7. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO revokovat část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod
25 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl.
o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a schválit kupní cenu ve výši 16 500,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.39.
4. usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013, bod programu 2, bod 3.9 důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod
č. 1.45.
5. část usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2, bod 1.6. ve věci schválení
pronájmu pozemků parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 orná
půda o výměře 229 m2, parc. č. 1967/7 ostatní plocha o výměře 2 062 m2, parc. č. 1800/59
orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č. 1965/10
orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 1967/6
ostatní plocha o výměře 1 732 m2 a parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, vše v
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 2.10.
6. usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013 bod programu 2., bod 3.8. důvodové zprávy ve věci
schválení změny smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města
Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
7. usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 2, bod 3.5. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
4. bere na vědomí
změnu údajů uvedených v části 9. důvodové zprávy pro bod 8. Škodní a likvidační komise
RMO dne 2. 10. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
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5. trvá
1. na svém usnesení ze dne 28. 5. 2013 ve věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx
o udělení výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů v budově bez čp./če. (jiná stavba)
ve vlastnictví nájemce umístěné na pozemku parc. č. st. 1208 zast. pl. o výměře 14 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
2. na usnesení ze dne 19. 3. 2013 ve věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx
o poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.40.
3. na usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost
o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.40.
4. na usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013 ve věci schválení pronájmu pozemku parc. č. 861/7
trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.40.
5. na usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013 ve věci schválení pronájmu pozemku parc. č. 861/8
trvalý travní porost o výměře 84 m2 a části pozemku parc. č. 654 ostat. pl. o výměře 17 m2,
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 1.41.
6. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k odstranění
oplocení z části pozemku parc. č. 314 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc v termínu do 30. 10. 2013 a k uhrazení náhrady za užívání části pozemku parc. č.
314 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc odpovídající nájemnému
ve výši 5,- Kč/m2/rok za období od 7. 10. 2010 do 17. 5. 2011, ve výši 15,- Kč/m2/rok
za období od 18. 5. 2011 do 10. 4. 2012 a ve výši 5,- Kč/m2/rok za období od 11. 4. 2012 do
dne odstranění oplocení dle důvodové zprávy bod č. 1.37.
T: 19. 11. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prodej pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 106 000,- Kč se zdůvodněním
dle důvodové zprávy bod č. 1.38.
2. prodej pozemků parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 orná
půda o výměře 229 m2, parc. č. 1967/7 ostatní plocha o výměře 2 062 m2, parc. č. 1828/3
orná půda o výměře 1 332 m2, parc. č. 1800/59 orná půda o výměře 128 m2, parc. č.
1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č. 1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č.
1965/13 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2,
parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2 a parc. č. 1791/3 orná půda o výměře
20 094 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 604 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
3. prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 762/3
zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 54 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
4. prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 762/5
zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 21 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
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5. prodej pozemků parc. č. 441/2 zast. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky a
parc. č. 2030 lesní pozemek o výměře 57 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc, a to ideální podíl
1/2 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
30 000,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 30 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
6. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 602 a násl. občanského zákoníku
ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 311/1 ostatní plocha
o výměře 10 726 m2 a parc. č. 311/12 zastavěná plocha o nádvoří o výměře 4 011 m2, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností Czech Republik Onamba s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 5.7.
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o směnu budovy č. p. 496 (objekt
technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2 a pozemku
parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 380/130 orná půda
o výměře 3 019 m2 (dle GP díl „e“) a část pozemku parc. č. 380/139 orná půda o výměře
80 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.30.
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji části pozemku
parc. č. 207/14 orná půda (dle GP parc. č. 207/14 orná půda) o výměře 366 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.36.
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č.
313/1 orná půda o výměře 28 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 314 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 1.37.
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/1
ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc na 31 800,- Kč, tj. 300,- Kč/m2
dle důvodové zprávy bod č. 1.38.
5. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č.
861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.45.
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. st. 1386 zast. pl.
o výměře 93 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 339/7 zahrada
o výměře 42 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
8. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 319/1
trvalý travní porost o výměře 410 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1967/9 ostatní
plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 orná půda o výměře 229 m2, parc. č. 1967/7
ostatní plocha o výměře 2 062 m2, parc. č. 1828/3 orná půda o výměře 1 332 m2, parc. č.
1800/59 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č.
1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda o výměře 374 m2, parc. č.
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1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2, parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2 a
parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc za kupní cenu ve výši 11,28 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
10. žádosti společnosti TAMPIOL a. s. o prodej pozemku parc. č. 533/33 orná půda
o výměře 2035 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
11. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1654/4 orná půda
o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
12. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3
zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za
kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
13. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 762/3 zahrada
o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
14. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 745 ostat.
pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obce Olomouc za kupní cenu ve výši
10 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
9. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy
ve věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve
výši 33 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.39.
2. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 12 důvodové zprávy ve věci
nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/3
trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.45.
3. část usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 10 ve věci nevyhovění
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. parc. č. 1967/9 ostatní
plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 orná půda o výměře 229 m2, parc. č. 1967/7
ostatní plocha o výměře 2 062 m2, parc. č. 1828/3 orná půda o výměře 1 332 m2, parc. č.
1800/59 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č.
1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda o výměře 374 m2, parc. č.
1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2, parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2 a
parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Revitalizace Brownfields Pavlovická

Rada města Olomouce po projednání:
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby veřejného osvětlení, sloupů
trolejového vedení, přeložení tramvajové zastávky – včetně napájení označníků, zpevněných
ploch pojížděných a zpevněných ploch pochozích, budované v rámci stavby „Revitalizace
Brownfields Pavlovická“, na pozemcích parc. č. 48/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,
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parc. č. 48/9 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 48/11 ostatní plocha, manipulační
plocha, parc. č. 64/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 67/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 68 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 205 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. st. 220 zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. st. 232 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236 ostatní plocha, manipulační plocha, parc.
č. 248 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. st. 283 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště a parc. č. 103/1 ostatní plocha, dráha, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, a
na pozemcích parc. č. 98/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 98/3 ostatní plocha,
silnice, parc. č. 98/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 98/16 ostatní plocha, dráha
a parc. č. 98/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc,
mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 1.
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
veřejného osvětlení, zpevněných ploch pojížděných a zpevněných ploch pochozích,
budované v rámci stavby „Revitalizace Brownfields Pavlovická“, na pozemcích parc. č. 48/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 48/9 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.
48/11 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. st. 66 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.
st. 67/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 68 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 205
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. st. 220 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st.
232 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 236 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.
248 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. st. 283 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště a parc. č. 103/1 ostatní plocha, dráha, vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, a
na pozemcích parc. č. 98/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 98/17 ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, mezi statutárním městem
Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. jako
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m2,
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 41.030.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí
a budoucí záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu).
Nabídky budou doručeny do 26. 08. 2013 do 12:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
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Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 2“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 09. 08. 2013 v 09:30 hod. Informace
o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého
posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488
459, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 19 (Dolní náměstí 47) na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná
plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č.
1158-264/2012) o výměře 425 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi
součástmi a příslušenstvím, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 41.015.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemku.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí
záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa).
Nabídky budou doručeny do 26. 08. 2013 do 12:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 47“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční 09. 08. 2013 v 10:15 hod. Informace
o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého
posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488
458, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 909 (U Kovárny 1a) na pozemku parc. č. st. 1020, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1020, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 589
m2, a část pozemku parc. č. 490/1, ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5, ostatní plocha), o
výměře 961 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím,
formou obálkové metody.
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 6.100.000,- Kč. Kupní
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji
budovy a pozemků.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí
a budoucí záměr využití.
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 600.000,- Kč na depozitní účet
statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce.
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Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu).
Nabídky budou doručeny do 26. 08. 2013 do 12:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA U
KOVÁRNY 1A“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka budovy a pozemků se uskuteční dne 01. 08. 2013 a 15. 08. 2013 vždy v 09:30
hod. Informace o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách včetně
znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 459, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.4.
5. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
977.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.150.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 21. 08. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA GORAZDOVO NÁM. 4“. Na
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a
nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob
jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení
kauce ve výši 10.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10,
Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 13. 08. 2013 v 9:00
hod., dle důvodové zprávy bod 1.5.
6. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) na pozemku parc. č.
st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352
na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352
na pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.275.000,- Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 21. 08.
2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA VANČUROVA 3“. Na obálce musí být rovněž
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč
na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši
10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné
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údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od
něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 13. 08. 2013 v 10:00 hod., dle důvodové
zprávy bod 1.6.
7. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 918/6 v domě č. p. 918 (Blanická 17) na pozemku parc. č.
st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 262/2872
na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 262/2872
na pozemku parc. č. st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 484.500,- Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 570.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 21. 08.
2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA BLANICKÁ 17“. Na obálce musí být rovněž
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč
na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši
10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné
údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od
něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 13. 08. 2013 v 9:30 hod., dle důvodové zprávy
bod 1.7.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/20 v domě č. p. 195 (Dolní
náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 516/21698 na společných částech domu
č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 516/21698 na pozemku parc. č. st. 616,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 09. 2013, dle důvodové zprávy bod 1.8.
9. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 109/4, zahrada, o výměře 51 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.1.
10. schvaluje
prominutí náhrady za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 109/4, zahrada, o výměře
51 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 938,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
11. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 76 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2.
12. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o
výměře 76 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
13. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 115 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3.
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14. schvaluje
pronájem částí pozemku parc. č. 377/6, zahrada, o celkové výměře 64 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova ul. č. or. 21, č. p.
173, Olomouc, Nová Ulice, dle důvodové zprávy bod 2.4.
15. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 219, zahrada, o výměře 144 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, Společenství pro dům Dukelská 1022/17, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5.
16. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 390/9, zahrada,
o výměře 912 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
k přistoupení dalšího nájemce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.6.
17. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 25. 2. 2013 bod 5, část 15 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č.
475/1, zahrada, o výměře 380 m2,
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím,
za kupní cenu celkem ve výši 240.500,- Kč, z toho za pozemek 237.500,- Kč a náklady
3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
podíl ideální 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 120.250,- Kč,
podíl ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60.125,- Kč,
podíl ideální 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60.125,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.7.
18. schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 475/1, zahrada, o celkové výměře 380 m2,
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím.
Výměry částí pozemku budou upřesněny až po zpracování GP, dle důvodové zprávy bod
2.7.
19. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, a
pozemek parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
20. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 2133, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.9.
21. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 75/62, zahrada, o výměře 176 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.10.
22. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 378/11, zahrada, o výměře 29 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.11.
23. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 290, zahrada, o výměře 161 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.12.
24. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Polská 70, Olomouc ve věci prodeje pozemku
parc. č. 467, ostatní plocha, o výměře 165 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
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důvodové zprávy bod 2.12.
25. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 410/6,
zahrada, o výměře 231 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod2.13.
26. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 410/6, zahrada, o výměře 231 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13.
27. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 2130, ostatní plocha, o výměře 210 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.14.
28. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/16, zahrada, o výměře 72 m2, v k. ú. Lazce,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.15.
29. schvaluje
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 377/8, zahrada, o celkové výměře 111 m2, v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.16.
30. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 93/56, zahrada, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.17.
31. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 563 m2, v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.18.
32. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit zaplacení úhrady ve výši 994,- Kč za bezesmluvní užívání
pozemků ve vlastnictví České republiky dle pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, dle důvodové zprávy bod 2.19.
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
33. ukládá
odboru majetkoprávnímu prověřit u zástavních věřitelů možnost zrušení zákazu převodu
objektů se zástavami na jiného vlastníka u domů:
1)
Mariánská 8, 10,
2)
Synkova 4, 8, 11, 13, 15,
3)
Tř. Kosmonautů 12, 14, 16, 18, 20,
4)
U Letiště 2, 4, 6, 8, 10,
dle důvodové zprávy
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
34. ukládá
odboru majetkoprávnímu zahájit proces prodeje těchto domů s pozemky:
1)
Horní náměstí 18 – prodej budovy jako celek,
2)
Lomená 4 – prodej budovy jako celek,
3)
Mariánská 7 – prodej budovy jako celek, případně po jednotkách,
4)
Mošnerova 5 – dotaz na nájemce (RL CORPUS s.r.o.) zda má zájem koupit – prodej
budovy jako celek,
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5)
Štěpánovská 23 – Chomoutov – dotaz na nájemce (Střední škola stavební a
podnikatelská s.r.o.) zda má zájem koupit – prodej budovy jako celek
6)
Šlechtitelů 21 – prodej budovy jako celek,
7)
Černá cesta 31, 33 – prodej budov jako celek,
8)
V podlesí 127 – Grygov – prodej budovy jako celek,
dle důvodové zprávy
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
35. ukládá
zadat zpracování revizního znaleckého posudku na budovu č.p. 596 (tř. Svobody 21,
Olomouc) společnosti EQUITA Consulting s.r.o.
T: 27. 8. 2013
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 11.6.2013 v části, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu a vjezdu
za účelem umístění, provozování, provádění oprav, údržby, změn, odstranění havárií a
likvidaci přeložky rozvodného tepelného zařízení na pozemku parc.č. 373/2 v k.ú. Nové Sady
u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem
Střední škola polytechnická, Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch vlastníka
rozvodného tepelného zařízení Dalkia Česká republika, a.s. jako budoucího oprávněného
z věcného břemene. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, kterou bude hradit statutární město
Olomouc jako vedlejší účastník smlouvy-investor
a
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu umístění a provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu a
vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, údržby, změn, odstranění havárií
a likvidaci přeložky rozvodného tepelného zařízení na pozemku parc.č. 373/2 v k.ú. Nové
Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným
majetkem Střední škola polytechnická, Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch
vlastníka rozvodného tepelného zařízení Dalkia Česká republika, a.s. jako budoucího
oprávněného z věcného břemene. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, kterou bude hradit statutární město
Olomouc jako vedlejší účastník smlouvy-investor.
dle důvodové zprávy, kterou bude hradit statutární město Olomouc jako vedlejší účastník
smlouvy-investor, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.6.2013 v části, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu a vjezdu
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za účelem umístění, provozování, provádění oprav, údržby, změn, odstranění havárií a
likvidaci přeložky rozvodného tepelného zařízení na pozemku parc.č. 368/1 ostatní plocha a
parc.č. 368/3 ostatní plocha, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch vlastníka rozvodného
tepelného zařízení Dalkia Česká republika, a.s. jako budoucího oprávněného z věcného
břemene. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně
a
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu umístění a provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu a
vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, údržby, změn, odstranění havárií
a likvidaci přeložky rozvodného tepelného zařízení na pozemku parc.č. 368/1 ostatní plocha
a parc.č. 368/3 ostatní plocha, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví
statutárního města Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch vlastníka rozvodného
tepelného zařízení Dalkia Česká republika, a.s. jako budoucího oprávněného z věcného
břemene. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové
zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě č. BSMS/OI/298/2011/Kli ze
dne 16.1.2012 s STAFOS-REAL s.r.o., kterým se původní čl. II. odst. 6 smlouvy:
Smluvní strany se dohodly, že v době uzavření směnné smlouvy bude směnou dotčená část
pozemku parc.č. 442/1 v k.ú. Povel, obec Olomouc, prosta jakýchkoliv nájemních vztahů.
Statutární město Olomouc v této souvislosti prohlašuje, že výše uvedené nájemní smlouvy,
které budou dotčeny směnou pozemků, jež je předmětem této smlouvy, budou platně
ukončeny ke dni 31.12.2014 a stávajícím vlastníkem nebudou sjednány ani žádné nové
nájemní vztahy
mění takto:
1. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Olomouc, jakožto stávající vlastník a
pronajímatel pozemku parc.č. 442/1 v k.ú. Povel, obec Olomouc nebude výše uvedené
nájemní smlouvy vypovídat a společnost STAFOS-REAL s.r.o. jakožto budoucí vlastník části
pozemku parc.č. 442/1 vstoupí v souladu s ust. § 680 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů do právního postavení pronajímatele.
2. STAFOS-REAL s.r.o. vstoupí do právního postavení pronajímatele okamžikem právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě směnné smlouvy.
3. Kopie nájemních smluv, které budoucí vlastník pozemku parc.č. 442/1 převezme, tvoří
nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 449/3 ostatní plocha
v k..ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Hokejová hala Olomouc a.s, dle
bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 451/3 ostatní plocha
v k..ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé
husitské v Olomouci, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc. č. 451/27 ostatní plocha a
parc. č. 451/30 ostatní plocha, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví
Sportovního klubu OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, dle bodu 6 předložené
důvodové zprávy.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

6

Veřejná zakázka č. 13092 - Centrální informační systém dodatek č. 16 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/20006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem "Centrální informační systém - dodatek č. 16" archivní číslo 13092.
2. ustavuje
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. k podpisu všech rozhodnutí souvisejících
s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5.

7

Veřejná zakázka č. 13012 - MŠ Michalské stromořadí vyloučení, zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "MŠ Michalské stromořadí" archivní číslo 13012.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil
požadavky zadavatele dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
3. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

8

Veřejná zakázka č. 13044 - Oprava podchodu v ulici Foerstrova
- Na Vozovce - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu ,zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO, k veřejné
zakázce s názvem "Oprava podchodu v ulici Foerstrova - Na Vozovce" archivní číslo 13044.
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2. schvaluje
v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.

9

Veřejná zakázka č. 13026 - Služby spojené s dodáním a
instalací pódií - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "Služby spojené s dodáním a instalací pódií" archivní číslo 13026.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 3.

10

Veřejná zakázka č. 13028 - Vánoční výzdoba centra města
Olomouce - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem „Vánoční výzdoba centra města Olomouce“ archivní číslo 13028.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení.
3. ustavuje
a)
v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle důvodové zprávy,
b)
v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy,
c)
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D.
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 4.
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Rozpočtové změny roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2013 dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

12

Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

13

Zrušení multimediálního parku, o.p.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s převzetím části likvidačního zůstatku po Multimediálním parku , o.p.s. " v likvidaci" , se
sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČ : 26825210 podle §9 zákona č.
248/1995 Sb., v platném znění dle důvodové zprávy a s následným výmazem o.p.s.
z rejstříku obecně prospěšných společností.
3. ukládá
podepsat potvrzení úmyslu SMOl převzít likvidační zůstatek dle bodu 2 návrhu na usnesení
a zaslat jej likvidátorovi.
T: 27. 8. 2013
O: Novotný Martin, primátor města
4. ukládá
provést další kroky směřující k podání návrhu na výmaz o.p.s. z rejstříku obecně
prospěšných společností
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

14

Územní plán Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
informovat ZMO v intencích důvodové zprávy
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 9.

15

Petice občanů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
text odpovědi petentům dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 10.

16

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
1. uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1b)
c) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1c)
d) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1d)
e) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 40, o velikosti 1+3 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1e)
f) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1f)
g) Synkova 8, Olomouc, č.b. 27, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1g)
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h) Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1h)
i) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1i)
j) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1j)
l) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 57, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1l)
m) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+3 se společností RK Invest s.r.o. dle důvodové
zprávy bod 1m)
n) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1n)
p) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1p)
q) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 87, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1q)
r) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2a)
s) Synkova 4, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2b)
t) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2c)
u) Topolová 1, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 3)
2. předložený projekt stavebních úprav části budovy o celkové výměře 156,50 m2 ve 3. NP
budovy č. p. 402 (objekt k bydlení), Barvířská č. o. 1, na pozemku parc. č. st. 384/1 zast. pl.
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vč. vyčíslení nákladů na realizaci stavebních úprav
dle důvodové zprávy bod 8)
3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 12, Olomouc
Dětský domov Olomouc, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
b)
na 2 roky, 1 rok, s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc – 1 rok
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Adrian, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
Charita Olomouc, Černá cesta 14, Olomouc
Xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
Xxxxxxxxxx,xxxxx, Na Trati 82, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
d)
na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Kalábová Božena, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - na 1 měsíc
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - na 1 měsíc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - na 1 měsíc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - na 1 měsíc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70 – na 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
2. s rozšířením subjektu na straně nájemce o xxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc.
dle důvodové zprávy bod 5)
3. s převedením nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě Mariánská 7, Olomouc na Povzbuzení,
o.s. dle důvodové zprávy bod 6)
4. nevyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě U Letiště 10,
Olomouc
5. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu dle bodu 9)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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Přechody pro pěší

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
zadání veřejné zakázky dle varianty č. 1 dle bodu "C" důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 13.

18

KMČ - požadavky na řešení stavu komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zajistit zpracování PD akcí č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dle bodu E 1) důvodové zprávy
T: 19. 11. 2013
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

19

Dolní náměstí mobiliář - převzetí majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
převzetí mobiliáře odborem správy dle důvodové zprávy
3. ukládá
převzetí mobiliáře do majetkové správy odboru správy dle důvodové zprávy
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru správy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

20

Hasičská zbrojnice Topolany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s uzavřením budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o realizaci přeložky distribučního
zařízení
3. ukládá
odboru investic uzavřít budoucí smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s.
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 16.

21

Obytná zóna Povel RC3

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením budoucí smlouvy dle bodu C.a) důvodové zprávy se společností
Distribuce, a.s.

ČEZ

3. souhlasí
s uzavřením budoucí smlouvy dle bodu C.b) důvodové zprávy se společností
Distribuce, a.s.

ČEZ

4. ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření budoucí smlouvy dle bodu C.a) důvodové zprávy se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření budoucí smlouvy dle bodu C.b) důvodové zprávy se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru investic
6. ukládá
odboru investic společně s odborem evropských projektů předložit ekonomickou bilanci vše
tří etap tohoto projektu
T: 19. 11. 2013
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 17.

28
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Povolení výjimky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

23

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kateřinská dle bodu 1. důvodové zprávy
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křivá dle bodu 2. důvodové zprávy
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Polská dle bodu 3. důvodové zprávy
5. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Poupětova dle bodu 4. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 19.

24

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GYRADIKO v ulici
Ztracená, Olomouc, v rozsahu 0,52 m2 pro žadatele fu ILIPLES, Ostružnická 28, 779 00
Olomouc, na dobu od 25.7. do 31.10. 2013.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

25

Dopravní obslužnost obchodního centra Olomouc City

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
29

2. schvaluje
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti obchodního centra Olomouc City dle přílohy č. 1
této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti obchodního centra Olomouc City
T: 27. 8. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

26

Změny jízdních řádů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změny jízdních řádů k 1.9.2013 dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

27

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves
Svobody 41 - petice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem odpovědi petentům dle přílohy č.3 důvodové zprávy
3. ukládá
požádat Českou školní inspekci, pracoviště Olomouc o provedení inspekční činnosti dle
důvodové zprávy
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

30

28

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol,
Smlouvy o výpůjčkách majetku příspěvkových organizací škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým
organizacím - školám

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhy Dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové
zprávy
3. schvaluje
uzavření Smluv o výpůjčkách majetku příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové
zprávy
4. schvaluje
uzavření Smluv o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím - školám dle
přílohy důvodové zprávy
5. ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva
města Olomouce
T: 24. 9. 2013
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
6. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
- škol dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

29

Příprava projektové dokumentace k rekonstrukci střechy
objektu Nešpora (sklad odboru ochrany)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přípravu a zadání projektové dokumentace dle důvodové zprávy
3. ukládá
zařadit rekonstrukci střechy do návrhu požadavků na rok 2014 dle důvodové zprávy
T: 22. 10. 2013
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

31

30

Provedení mimořádného auditu odborem interního auditu a
kontroly

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
provést mimořádný interní audit dle důvodové zprávy
T: 24. 9. 2013
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.
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Kontrola hospodaření u MŠ Herrmannova
2012

Olomouc za rok

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.
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Kontrola hospodaření roku 2012 u FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.

33

Kontrola hospodaření v roce 2012 - ZŠ Heyrovského

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.

32

34

Využití podpory poskytnuté v r. 2012 na projekt "Přeprava
osob na invalidním vozíku individuální"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.

35

Využití veřejné fin. podpory v roce 2012 u HC Olomouc podpora dospělého hokeje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.

36

Využití veřejné fin. podpory v roce 2012 u HC Olomouc podpora mládežnického hokeje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

37

Využití veřejné fin. podpory u HC Olomouc v roce 2011 a 2012
- provoz zimního stadionu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

38

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle
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předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle
předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS
Přichystalova 66, dle předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36.
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Investiční akce KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
k projekční přípravě a realizaci akce č. I. až XIII.
3. schvaluje
rozpočtové změny dle přílohy č. 1 a č. 2
4. ukládá
odboru investic projekční přípravu akcí č. I., II., IV., VII., XII., XIII.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru investic
5. ukládá
odboru koncepce a rozvoje zpracování studií dle bodu č. V.
T: prosinec 2013
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
6. ukládá
odboru dopravy realizaci akcí č. III., VI., VIII., IX., X., XI.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru dopravy
7. ukládá
odboru ekonomickému ihned provést rozpočtové změny dle přílohy č. 1 a č. 2
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 37.

34

40

Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc do
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně
příloh
3. ukládá
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 38.

41

Změny v odborných komisích

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. odvolává
člena komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR
dle důvodové zprávy
3. jmenuje
člena komise pro sport a tělovýchovu dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise RMO o provedených
změnách
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Národní zahájení Dnů evropského dědictví

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. uděluje
SK Sigma Olomouc, a.s. , IČ 61974633, Legionářská 1165/12, 771 00 Olomouc výjimku ze
zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejných prostranstvích na fotbalová utkání 1. Gambrinus ligy, Pohár ČR, Kvalifikační
utkání ČR - Arménie v termínech 21.7.2013, 10.8.2013, 21.8.2013, 24.8.2013, 6.9.2013,
14.9.2013, 25.9.2013, 28.9.2013, 5.10.2013, 26.10.2013, 30.10.2013, 9.11.2013, 30.11.2013
vždy v době 15.00 - 22.30 hod.
3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.

44

Švýcarsko-česká spolupráce - projektové náměty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
3. ukládá
předložit přehled a finanční vyčíslení již provedených a odsouhlasených víceprací v projektu
Tramvajová trať Nové Sady – část B
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
předložit konkretizaci projektů Park Neoralův rybník (Park v Kotlině) a Úprava křižovatky
Schweitzerova-Velkomoravská
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru evropských projektů
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 42.
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45

IPRM – změna, hodnocení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu IPRM dle bodu A.3. důvodové zprávy
3. souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do ROP Střední Morava na projekty dle bodu A.2. důvodové
zprávy
4. schvaluje
bodové hodnocení projektu Rekonstrukce oranžérie uvedené v bodu B.2.2. důvodové zprávy
a příloze č. 1 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 43.

46

IPRÚ - změna č.7

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
změnu č.7 IPRÚ Olomouc - aktualizace (2013)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 44.

47

Smlouvy o poskytnutí dotace - Cyklostezka Hlušovice,
Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 6 493 194,24 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/1.3.00/31.01534
Cyklostezka Hlušovice a s přijetím dotace ve výši 5 707 604,17 Kč na realizaci projektu
CZ.1.12/2.1.00/32.01615 Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská za podmínek uvedených v
návrzích smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního
programu soudržnosti Střední Morava, které jsou přílohou č.1 a 2 důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na
individuální
projekty
CZ.1.12/1.3.00/31.01534
Cyklostezka
Hlušovice
a
CZ.1.12/2.1.00/32.01615 Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská
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4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 45.

48

IPRM sídliště - hodnocení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
hodnocení projektů dle bodu č. 1 a přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. schvaluje
seznam projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu v rámci
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
4. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství" a k podpisu
dokumentů "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze
č. 1 důvodové zprávy
5. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.

49

Nové plánovací období 2014+

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s vyslovením předběžného zájmu o zapojení do projektu a vytvořením pracovního týmu dle
upravené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 47.

50

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
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Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 48.

51

Zahraniční kontakty města Olomouce ve 2. pol. roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů na 2. pol. roku 2013
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 49.

52

Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 20. zasedání
ZMO, konaného 19.6.2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
k bodu 9 části 3 usnesení ZMO z 19.6.2013 - Smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem "Nástroje ÚAP":
- podepsat Smlouvy o spolupráci
T: 27. 8. 2013
O: Novotný Martin, primátor města
2. ukládá
k bodu 12 části 3 usnesení ZMO z 19.6.2013 - Základní škola a Mateřská škola Olomouc,
Svatoplukova 11 - výjimka z počtu žáků:
- informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace (T: srpen 2013)
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru školství
3. ukládá
k bodu 17 části 3 usnesení ZMO z 19.6.2013 - Asociace měst pro cyklisty:
- podepsat zakládací smlouvu zájmového sdružení právnických osob "Asociace měst pro
cyklisty" (T: dle důvodové zprávy)
T: 27. 8. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
k bodu 19 části 1 usnesení ZMO z 19.6.2013 - Různé:
- opětovně prověřit v souvislosti s přípravou návrhu územního plánu statutárního města
Olomouce vytyčení území na kartě č. 14 Tabulový vrch a Nová Ulice v k.ú. Nová ulice dle
uplatněných námitek dotčených subjektů a připomínek uplatněných na jednání ZMO k
územnímu plánu
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 50.
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53

Moravská cyklotrasa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením dodatku k SoD se změnou termínu dokončení akce "Moravská cyklotrasa na
území ORP Olomouc, k. ú. Povel
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 51.

54

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu sázkových her,
loterií a jiných podobných her

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. ukládá
1. náměstkovi primátora Ing. Vlachovi informovat Ministerstvo financí o dalším postupu
města Olomouce v souvislosti s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13
T: 27. 8. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 52.

55

Obnova vozového parku autobusů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s realizací projektu "Obnova vozového parku autobusů"
3. ukládá
po vyhlášení výzvy připravit žádost o dotaci
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru evropských projektů
4. ukládá
po vyhlášení výzvy předložit RMO materiál s podmínkami včetně rozpočtu a zpracování
finančního modelu splácení úvěru na kofinancování akce vč. vyčíslení vlivu na budoucí OVS
T: 27. 8. 2013
O: ředitel Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 53.

56

Tramvajová trať Nové Sady - SSZ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s provedením víceprací v souladu se zpracovanou RDS dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 54.

57

Moravská vodárenská, a.s. - změna plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s úpravou plánu dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 55.

58

Různé - bufet na letišti

Rada města Olomouce po projednání:
1. ukládá
zajistit provizorní provoz bufetu na letišti na Letecký den 2013
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru dopravy
2. ukládá
ihned zahájit přípravu projektové dokumentace na jímku
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
předložit záměr pronajmout prostor bufetu na letišti
T: 27. 8. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 56.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Ing. Ivo Vlach v. r.
1. náměstek primátora
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