USNESENÍ
z 94. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 8. 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 RMO a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27. 8. 2013 dle části A) důvodové
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 9 627 m2, parc. č. 128/5
ostat. pl. o výměře 46 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a části pozemků parc. č. 116/1
trvalý travní porost o výměře 5 337 m2 a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 54 m2, vše v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
2. záměr prodat budovu bez č.p./č.e. (jiná stavba) na části pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl.
a části pozemků parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 051 m2 (dle GP parc. č. st. 1399 zast.
pl.) a parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 3 528 m2 (dle GP parc. č. 584/1 ostat. pl.) včetně
komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle
důvodové zprávy bod č. 1.10.
3. přeřazení části komunikace nacházející se na části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl.
v k. ú. Neředín, obec Olomouc z místní komunikace na účelovou komunikaci dle důvodové
zprávy bod č. 1.10.
4. záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich
užíváním uzavřenou dne 28. 4. 2000, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytových

prostor o celkové výměře 925 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st.
163 zast. pl. a nebytového prostoru o výměře 200 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba)
na pozemku parc. č. st. 84 zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Změnou smlouvy
o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním by mělo dojít
ke změně předmětu nájmu z nebytových prostor o celkové výměře 925 m2 v budově bez
čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 163 zast. pl. a nebytových prostor o výměře
200 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 84 zast. pl., vše v k. ú.
Neředín, obec Olomouc na nebytové prostory o celkové výměře 884,86 m2 v 1.NP a 1.PP
budovy bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 163 zast. pl. (dle GP díl „e“) a
částech pozemku parc. č. 468 ostat. pl. (dle GP díl „a“, „c“, „d“) a nebytové prostory
o celkové výměře 203,17 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 84
zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12.
2013 na dobu určitou do 31. 12. 2023 a ke změně výše nájemného z 905 376,- Kč bez
DPH/rok na 1 196 833,- Kč bez DPH/rok s tím, že ke stanovené výši nájemného bude
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění dle důvodové
zprávy bod č. 1.13.
5. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, části
pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o výměře 244 m2
a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
6. uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen č. MAJ-PR-VB/95/2013/S, která tvoří přílohu
č. 6 této důvodové zprávy bod č. 1.15.
7. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění
dodatků č. 1- č. 5 na pozemek parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 5 833 m2 a části pozemků
parc. č. 105/50 ostat. pl. o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostat. pl. o výměře 2 737 m2 a
parc. č. 125/9 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2013
na dobu určitou do 31. 8. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.16.
8. pronájem částí 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 společnosti Domov seniorů
Modřice a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
9. pronájem částí 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 společnosti Domov seniorů
Modřice a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
10. záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 1769 zast. pl. o výměře 231 m2, parc. č. st. 1965
zast. pl. o výměře 54 m2, parc. č. st. 2457 zast. pl. o výměře 7 m2, parc. č. st. 2236 zast. pl.
o výměře 233 m2, parc. č. st. 2142 zast. pl. o výměře 71 m2, parc. č. st. 2143 zast. pl.
o výměře 406 m2, parc. č. st. 2144/1 zast. pl. o výměře 140 m2, parc. č. 562/7 ostat. pl.
o výměře 10 064 m2 a část pozemku parc. č. 606/1 ostat. pl. o výměře 1 982 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
11. záměr prodat pozemek parc. st. 509/2 zast. pl. o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č.
602 ostat. pl. o celkové výměře 43 m2 (dle GP parc. č. 602/2 ostat. pl. o výměře 41 m2 a
parc. č. 602/3 ostat. pl. o výměře 2 m2), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 2.2.
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
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13. záměr prodat pozemky parc. č. 2000 ostat. pl. o výměře 104 m2 a parc. č. 438/47 ostat.
pl. o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 532/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 528/89 orná půda o výměře 758 m2 v k. ú.
Bystrovany, obec Bystrovany dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k. ú.
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
17. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 32 m2
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
k přistoupení dalšího nájemce pana xxxxxx k této smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 273 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 239 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 251/12 trvalý travní porost o výměře 16 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
21. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 370 m2
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně
účelu nájmu z užívání zeleninové zahrádky na užívání zeleninové zahrádky a údržbu zeleně
a snížení nájemného u části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 170 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z 5,- Kč/m2/rok na 1,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod
č. 2.14.
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 63 m2 v k. ú.
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 425/14 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 608/6 lesní pozemek o výměře 5 m2 v k. ú.
Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.18.
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 615, zast. plocha a nádvoří, parkovací místo
č. 3 o výměře 10,80 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 2.19.
27. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 134 m2 v 1. NP budovy č.p. 1155
(Holická 51) na pozemku parc. č. st. 2205, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc, Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.
28. záměr prodat pozemek parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.
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29. záměr prodat pozemek parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 181 m2 a část pozemku parc.
č. 1156/3 zahrada o výměře 135 m2 (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada), vše v k. ú. Černovír,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.
30. záměr směnit části pozemků parc. č. 541 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č.
541/4 orná půda) a parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2 (dle GP parc. č. 503/2 orná
půda), vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx za část pozemku
parc. č. 473/1 zahrada o výměře 557 m2 (dle GP parc. č. 473/7 zahrada) v k. ú. Droždín,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.23.
31. pronájem pozemku parc. č. 328/4 ostat. pl. o výměře 178 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxx (ideální podíl 9/24), pana xxxxxxxxxxxxx
(ideální podíl 9/24) a paní xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 6/24) statutárnímu městu Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
32. pronájem pozemku parc. č. 328/3 ostat. pl. o výměře 246 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.4.
33. pronájem části pozemku parc. č. st. 1386 zast. pl. o výměře 93 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
34. pronájem části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 1 100 m2 v k. ú. Neředín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
35. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú.
Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavřenou s panem xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx; společností OLCAR spol. s r. o.;
společností MOTO OLCAR, s.r. o.; xxxxxxxxxxxxx; Střední školou polytechnickou, Olomouc,
Rooseveltova 79; xxxxxxxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
36. pronájem části pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Lazce, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
37. pronájem části pozemku parc. č. st. 371, parkovací místo č. 1 o výměře 15 m2 v k. ú.
Olomouc – město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
38. změnu smlouvy 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
uzavřenou se společností PNS Grosso s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
39. pronájem části pozemku parc. č. 741/43 orná půda o výměře 6 195 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
40. pronájem části pozemku parc. č. 440/1 ostat. pl. o výměře 260 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
41. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl.
o výměře 20 m2 a parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Černovír, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
42. změnu smlouvy o nájmu u pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře
56 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.14.
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43. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 790/3 orná půda
o výměře 190 m2 a parc. č. 846/1 ostat. pl. o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
44. pronájem části pozemku parc. č. 610 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
45. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře
300 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
46. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 11 m2 v k. ú.
Lazce, obec Olomouc uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy
bod č. 3.18.
47. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 651 m2 v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s manželi xxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxxxx, manželi
xxxxxxxxx, manželi xxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxx, panem xxxxxx a panem xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
48. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
kanalizačního vedení, vodovodního vedení a plynovodního vedení na pozemcích parc. č.
1452 ostat. pl., parc. č. 1402 ostat. pl., parc. č. 1163/1 zahrada, parc. č. 1163/13 ostat. pl.,
parc. č. 1163/14 ostat. pl., parc. č. 1163/18 ostat. pl., parc. č. 1163/19 ostat. pl., vše v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch sdružení SK Chválkovice dle důvodové zprávy bod
č. 3.20.
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo
uložení a provozování kanalizačního vedení, vodovodního vedení a plynovodního vedení
na pozemcích parc. č. 1452 ostat. pl., parc. č. 1402 ostat. pl., parc. č. 1163/1 zahrada, parc.
č. 1163/13 ostat. pl., parc. č. 1163/14 ostat. pl., parc. č. 1163/18 ostat. pl., parc. č. 1163/19
ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch sdružení SK Chválkovice dle
důvodové zprávy bod č. 3.20.
50. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na
pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město a na pozemcích parc. č. 497/1
ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15 ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc.
č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc město a na pozemcích parc. č. 497/1 ostat. pl., parc. č. 339/45 ostat. pl., parc. č. 341/15
ostat. pl., parc. č. 328/26 ostat. pl., parc. č. 321 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21.
52. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1, parc. č. 324/7, parc. č. 355/3,
parc. č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. pl., parc. č. 410/6 zahrada, parc. č.
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364/16 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 618/1, parc. č. 424/1, parc. č. 619/1,
parc. č. 324/7, parc. č. 355/3, parc. č. 303/3, parc. č. 361/8, parc. č. 422, vše ostat. pl., parc.
č. 410/6 zahrada, parc. č. 364/16 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 12/1 ostat. pl., parc. č. 12/34 orná půda a parc. č. 127/1 ostat.
pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 567 (jiná stavba) na pozemku
parc. č. st. 732 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.23.
55. záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 37,60 m2 ve 2. NP budovy
č.p. 13 (Horní náměstí č.o. 18), na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. a nádvoří,
v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo
dojít ke změně doby nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou
s roční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
56. pronájem nebytového prostoru – bezbariérové garáže o výměře 24 m2 v 1.NP budovy
č.p. 391 (objekt k bydlení), Družební č.o. 4, na pozemku parc. č. st. 916 zast. pl., vše v k. ú.
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
57. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 383,17 m2 v 2.NP budovy č.p. 68 (objekt
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1367 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
58. uzavření dohody o skončení podnájmu nebytových prostor o výměře 133,20 m2 ve 4. NP
budovy č.p. 1059 (stavba občanského vybavení), Tovární č.o. 41, na pozemku parc. č. st.
1695 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené dne 3. 6. 2009 mezi
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jako nájemcem a statutárním městem
Olomouc jako podnájemcem dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
59. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 243 ostat. pl. o výměře 51 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
60. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře
600 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
61. pronájem pozemků parc. č. 1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 1847/11 orná
půda o výměře 1 707 m2, parc. č. 1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 1843/176
orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č.
1965/11 orná půda o výměře 229 m2, části parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 315 m2,
části parc. č. 1800/58 orná půda o výměře 18 m2, části parc. č. 1800/65 orná půda o výměře
54 m2, parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, části parc. č. 1798/1 ostatní plocha
o výměře 7 632 m2, části parc. č. 1964/4 ostatní plocha o výměře 171 m2, části parc. č.
1964/13 ostatní plocha o výměře 547 m2, části parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře
8 369 m2, parc. č. 1800/20 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 1800/53 orná půda
o výměře 781 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. 1967/7
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ostatní plocha o výměře 2 062 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č.
790/26 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č.
790/27 orná půda o výměře 73 m2, části parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2,
části parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 10 513 m2, parc. č. 790/18 orná půda
o výměře 288 m2, parc. č. 790/25 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 775/2 orná půda
o výměře 4 918 m2, části parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12
orná půda o výměře 488 m2, části parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2, části parc. č.
742 ostatní plocha o výměře 605 m2, parc. č. 731 trvalý travní porost o výměře 244 m2,
parc. č. 729/1 orná půda o výměře 4 872 m2 a parc. č. 790/28 orná půda o výměře 500 m2,
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, části parc. č. 927 vodní plocha o výměře 330 m2, části
parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, části parc. č. 930/1 trvalý travní porost
o výměře 777 m2, části parc. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, části parc. č. 954/4 trvalý
travní porost o výměře 2 219 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 5.9.
62. pronájem části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 245 m2, v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc společnosti OLC Systems s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
5.14.
63. pronájem pozemku parc. č. 1721/105 ostat. pl. o výměře 2 992 m2 a části pozemku parc.
č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
společnosti GOLD COAST METAL WORKS, INC. s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.15.
64. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 147 m2
v k. ú. Černovír, obec Olomouc Fondu ohrožených dětí dle důvodové zprávy bod č. 5.19.
2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o pronájem části pozemku parc. č.
284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.6.
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxx MISERICORDIA a společnosti MENCL CONSO s.r.o. o pronájem
nebytových prostor o celkové výměře 884,86 m2 v 1.NP a 1.PP budovy bez čp/če (jiná
stavba) na pozemku parc. č. st. 163 zast. pl. (dle GP díl „e“) a částech pozemku parc. č. 468
ostat. pl. (dle GP díl „a“, „c“, „d“) a nebytových prostor o celkové výměře 203,17 m2 v budově
bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 84 zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
3. manželů xxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx a pana xxxxxx o bezúplatné zřízení věcného
břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 94/2 ostat. pl., parc. č. 96/2
orná půda, parc. č. 96/3 ostat. pl. a parc. č. 96/6 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 92/7 zahrada v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx, pozemku parc. č. 92/6 zahrada
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx a pozemku
parc. č. 92/8 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
4. společnosti EBM Partner a.s o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 776/1 orná
půda o výměře 4 500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
5. společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. o pronájem části pozemku parc. č.
776/1 orná půda o výměře 881 m2 a částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/2
orná půda a parc. č. 1154 ostat. pl. o celkové výměře 3 712 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
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6. společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. o poskytnutí jako výpůjčky
pozemků parc. č. st. 1769 zast. pl. o výměře 231 m2, parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře
54 m2, parc. č. st. 2457 zast. pl. o výměře 7 m2, parc. č. st. 2236 zast. pl. o výměře 233 m2,
parc. č. st. 2142 zast. pl. o výměře 71 m2, parc. č. st. 2143 zast. pl. o výměře 406 m2, parc.
č. st. 2144/1 zast. pl. o výměře 140 m2, parc. č. 562/7 ostat. pl. o výměře 10 064 m2 a části
pozemku parc. č. 606/1 ostat. pl. o výměře 1 982 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
7. společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. o pronájem pozemků parc. č. st.
1769 zast. pl. o výměře 231 m2, parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 54 m2, parc. č. st. 2457
zast. pl. o výměře 7 m2, parc. č. st. 2236 zast. pl. o výměře 233 m2, parc. č. st. 2142 zast. pl.
o výměře 71 m2, parc. č. st. 2143 zast. pl. o výměře 406 m2, parc. č. st. 2144/1 zast. pl.
o výměře 140 m2, parc. č. 562/7 ostat. pl. o výměře 10 064 m2 a části pozemku parc. č.
606/1 ostat. pl. o výměře 1 982 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc na dobu určitou
do 31. 12. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
8. manželů xxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 18 m2
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
9. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře
25 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
10. manželů xxxxxxxxxxxx o prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 126 trvalý travní
porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc bez právního titulu za období od
7. 3. 2012 do 2. 7. 2013 ve výši 3 335,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
11. společnosti EOS GROUP s.r.o. o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku
parc. č. 613/3 ostat. pl. o výměře 103 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
12. nájemce MORAVA CZ, o.s. o změnu doby nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní
lhůtou na dobu určitou do 30.9.2020 u pronájmu nebytových prostor o výměře 37,60 m2
ve 2. NP budovy č.p. 13 (Horní náměstí č.o. 18), na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. a
nádvoří, v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
13. pana xxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 68,29 m2 v 1.NP budovy
č.p. 291 (stavba občanského vybavení), Kmochova č.o. 19A, na pozemku parc. č. st. 1653
zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
14. pana xxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru – bezbariérové garáže o výměře 24 m2
v 1.NP budovy č.p. 391 (objekt k bydlení), Družební č.o. 4, na pozemku parc. č. st. 916 zast.
pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
15. xxxxx o slevu z nájemného v nebytových prostorách o výměře 23 m2 v 1. NP budovy č.p.
13 (Horní náměstí č.o. 18) na pozemku parc.č.st. 436/3, zast. pl. a nádvoří, v katastrálním
území Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
16. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 70 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
17. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 775/13 orná půda o výměře 34 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
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3. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 30. 10. 2012, bod programu 4, bod 1.2. důvodové zprávy a
usnesení RMO ze dne 26. 2. 2013, bod programu 2, bod 1.2. důvodové zprávy ve věci
uložení odboru majetkoprávnímu podat žalobu na odstranění přístupové komunikace
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx a pana xxxxxx z pozemku parc. č. 94/2
ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č.
96/2 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc nebude-li do 30. 6. 2013 smlouva o nájmu pozemku parc.
č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2,
parc. č. 96/2 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřena dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
2. usnesení RMO ze dne 27. 11. 2012, bod programu 2, bod 3.5. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků parc.
č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 92/4
ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxx,
manželům xxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14.
3. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2013, bod programu 1 bod 3 důvodové zprávy ve věci
schválení uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen na budově č.p. 34 na pozemku parc.
č. 1366 zast. pl. a nádvoří a pozemcích parc. č. 73/6 ost. pl., parc. č. 73/13 ost. pl., parc. č.
148/3 ost. pl., parc. č. 578 ost. pl. a parc. č. 579 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec
Olomouc ve prospěch oprávněných jednotek tak jak jsou uvedena v čl. I. smlouvy o zřízení
věcného břemene, dle přílohy č. 3 této důvodové zprávy bod č. 1.15.
4. usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013, bod programu 2, bod 4.1. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 267,06 m2 v 2.NP budovy č.p. 68
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1367 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
5. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 2, bod 2.6. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 71 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
6. usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2, bod 1.6 ve věci schválení pronájmu
pozemků parc. č. 1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 1847/11 orná půda o výměře
1 707 m2, parc. č. 1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 1843/176 orná půda
o výměře 249 m2, parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 orná
půda o výměře 229 m2, části parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 315 m2, části parc. č.
1800/58 orná půda o výměře 18 m2, části parc. č. 1800/65 orná půda o výměře 54 m2, parc.
č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, části parc. č. 1798/1 ostatní plocha o výměře
7 632 m2, části parc. č. 1964/4 ostatní plocha o výměře 171 m2, části parc. č. 1964/13
ostatní plocha o výměře 547 m2, části parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře 8 369 m2,
parc. č. 1800/20 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 1800/53 orná půda o výměře 781 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. 1967/7 ostatní plocha o výměře
2 062 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 790/26 orná půda
o výměře 438 m2, parc. č. 790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č. 790/27 orná půda
o výměře 73 m2, části parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2, části parc. č. 787/5
trvalý travní porost o výměře 10 513 m2, parc. č. 790/18 orná půda o výměře 288 m2, parc.
č. 790/25 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 775/2 orná půda o výměře 4 918 m2, části
parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 orná půda o výměře 488 m2,
části parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 775/13 orná půda o výměře 34 m2,

9

části parc. č. 742 ostatní plocha o výměře 605 m2, parc. č. 731 trvalý travní porost o výměře
244 m2, parc. č. 729/1 orná půda o výměře 4 872 m2 a parc. č. 790/28 orná půda o výměře
500 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, části parc. č. 927 vodní plocha o výměře
330 m2, části parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, části parc. č. 930/1 trvalý travní
porost o výměře 777 m2, části parc. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, části parc. č.
954/4 trvalý travní porost o výměře 2 219 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
4. souhlasí
se změnou studie sportovně rekreačního jezdeckého areálu spočívající v umístění věže pro
rozhodčí, stanů a části terénního valu s mobilními lavičkami na části pozemku parc. č. 116/1
trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a v umístění části přístřešku na částech
pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost, parc. č. 468 ostat. pl. , vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc a parc. č. 128/6 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše pronajaté společnosti
MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
5. svěřuje
1. budovu č. p. 496 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 606 zast. pl.
o výměře 196 m2 do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
2. veřejnou zeleň nacházející se na části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře
390 m2 (dle GP parc. č. 181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do správy
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
6. trvá
na svém usnesení ze dne 11. 12. 2012 ve věci nevyhovění žádosti Občanského sdružení pro
pomoc potřebným o pronájem části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
7. ukládá
1. odboru životního prostředí uzavřít dodatek ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium
a botanickou zahradu ve městě Olomouci uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a
společností Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. ze dne 29. 1. 2008, ve kterém dojde ke zúžení
pozemků, na nichž jsou zajišťovány činnosti pro statutární město Olomouc o 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, a k úpravě rozsahu prací a cen za údržbu
ploch dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
2. odboru životního prostředí uzavřít dodatek ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium
a botanickou zahradu ve městě Olomouci uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a
společností Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. ze dne 29. 1. 2008, ve kterém dojde ke zúžení
pozemků, na nichž jsou zajišťovány činnosti pro statutární město Olomouc o část pozemku
parc. č. 95/1 ostat. pl. o výměře 185 m2 (dle GP parc. č. 95/35 ostat. pl.) v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, a k úpravě rozsahu prací a cen za údržbu ploch dle důvodové zprávy
bod č. 1.5.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru životního prostředí
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8. ukládá
odboru ekonomickému vydat nové Nařízení statutárního města Olomouce o stanovení
maximální ceny za služby krematoria na území statutárního města Olomouce s účinností
od 1. 1. 2014, kdy maximální cena žehu bude stanovena na 1 800,-Kč včetně DPH/žeh dle
důvodové zprávy bod č. 1.13.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
9. ukládá
odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Moravské divadlo Olomouc spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo
příspěvková organizace Moravské divadlo Olomouc hospodařit, a to o pozemek a stavbu na
parc. č. st. 1887 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 a pozemek parc. č. 75/145
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
v Zastupitelstvu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. 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 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 s tím, že společnost GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. uhradí
statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 1 156 300,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 1.1.
2. prodej pozemků 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 společnosti Marzio, s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 529 700,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
3. prodej pozemku parc. č. 168/22 ostat. pl. o výměře 3 808 m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez
odbočné větve k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO
416), komunikace (část SO 417), zděné oplocení (část SO 410), vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc Společenství pro dům Hněvotínská 189/11, 190/13, 191/15 v Olomouci za kupní
cenu ve výši 1,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
4. prodej části 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 společnosti Noe s.r.o.
za kupní cenu ve výši 596 630,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
5. prodej části 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 společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
za kupní cenu ve výši 262 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 se společností Domov seniorů Modřice a.s. při kupní ceně ve výši 2 821 500,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
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7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace,
včetně odvodnění, parkovacích stání, chodníků, veřejného osvětlení, veřejného vodovodu a
veřejné splaškové (příp. jednotné) kanalizace, budované v rámci stavby „Domov pro seniory
- Slavonín“, na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda a 1232/12
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností Domov seniorů Modřice a.s. jako
budoucím prodávajícím, celkem za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy
bod č. 1.18.
8. výkup části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2 (dle GP parc. č. 181/25
orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 390 000,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 5.7.
9. prodej pozemku parc. č. st. 634/2 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 122 500,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.8.
10. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. st. 634/2 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc bez právního titulu za dva roky zpětně ve výši 36 000,- Kč
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
11. darování pozemků 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, části pozemku parc. č. 775/19
orná půda o výměře 8 m2 (dle GP díl „b“) a části 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. 5.9.
12. směnu části pozemku parc. č. 762/20 zahrada o výměře 4 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú.
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxx za část pozemku parc. č. 1082/7 ostat.
pl. o výměře 29 m2 (dle GP parc. č. 1082/16 ostat. pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní xxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 25 640,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
13. prodej pozemků parc. č. 150/1 orná půda o výměře 700 m2, parc. č. 150/21 orná půda
o výměře 212 m2 a části pozemku parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl a“) o výměře
387 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 923 707,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
14. výběr kupujícího pozemku parc. č. 150/19 orná půda o výměře 785 m2 a části pozemku
parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 398 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce,
obec Olomouc mezi manželi xxxxxx a panem xxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní
ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
15. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2/2 ostat. pl.
o výměře 580 m2, parc. č. 49/1 ostat. pl. o výměře 1 443 m2 a parc. č. 50/2 ostat. pl.
o výměře 52 m2, vše v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města dle důvodové
zprávy bod č. 5.13.
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16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl.
o výměře 1 245 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností OLC Systems
s.r.o. při kupní ceně ve výši 479 325,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
17. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k části pozemku parc.
č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 245 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu
5 let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu areálu společnosti na vývoj softwaru
na zakázku a související služby vč. dodávky hardwaru na části 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. 5.14.
18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 se společností GOLD COAST METAL WORKS, INC.
s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 179 255,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle
důvodové zprávy bod č. 5.15.
19. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k pozemku parc. č.
1721/105 ostat. pl. o výměře 2 992 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře
71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu areálu společnosti charakteru umělecké kovárny včetně souvisejících
administrativních a skladových prostor na pozemku parc. č. 1721/105 ostat. pl. o výměře
2 992 m2 a části 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. 5.15.
20. prodej částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“)
o výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“) o výměře
987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2, parc. č.
1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28
ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc společnosti Htech cz s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 080 000,- Kč
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
21. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem pozemků
parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2, parc. č.
1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl.
(dle GP parc. č. 1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc.
č. 1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu
5 let od vydání kolaudačního souhlasu na objekt na dodávku strojních technologií pro tržní
úpravu ovoce, zeleniny a ryb a dále projekci, konstrukci, výrobu a instalaci automatických
balících linek na ovoce a zeleninu na částech pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP
parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č.
1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl
„c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře
1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.16.
22. prodej pozemku parc. č. st. 608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 84 187,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.17.
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23. prodej pozemku parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a částí pozemku parc. č.
408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada
o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Junáku - svazu skautů a
skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 5.18.
24. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 1045/24 ostat.
pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako
budoucím dárcem a Fondem ohrožených dětí jako budoucím obdarovaným dle důvodové
zprávy bod č. 5.19.
25. prodej pozemku parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, a to ideální podíl 211/10551 paní xxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč, ideální
podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti panu xxxxx za kupní cenu ve výši 7 180,- Kč,
ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
19 073,- Kč, ideální podíl 937/38687 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxx za kupní cenu
ve výši 23 978,- Kč, ideální podíl 1569/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 20 075,- Kč, ideální podíl 2317/116061 shora uvedené nemovitosti
panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 764,- Kč, ideální podíl 1149827/3017586 shora
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 377 233,- Kč, ideální podíl
1113/77374 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 241,- Kč,
ideální podíl 1003/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
12 833,- Kč, ideální podíl 4685/232122 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 19 982,- Kč, ideální podíl 30974/502931 shora uvedené nemovitosti
manželům xxxxxx za kupní cenu ve výši 60 971,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora uvedené
nemovitosti panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl 99745/3017586
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 724,- Kč, ideální podíl
937/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxx za kupní cenu ve výši 23 978,- Kč, ideální
podíl 494/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč,
ideální podíl 6667/232122 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 28 435,- Kč, ideální podíl 556/38687 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxx za kupní
cenu ve výši 14 228,- Kč, ideální podíl 6631/232122 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxx
za kupní cenu ve výši 28 281,- Kč, ideální podíl 47929/1508793 shora uvedené nemovitosti
manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 31 449,- Kč, ideální podíl 494/38687 shora
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 641,- Kč, ideální podíl
2792/116061 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 816,- Kč,
ideální podíl 3367/464244 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
7 180,- Kč, ideální podíl 3367/232122 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 14 360,- Kč, ideální podíl 2236/116061 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxx
za kupní cenu ve výši 19 073,- Kč, ideální podíl 211/10551 shora uvedené nemovitosti
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 798,- Kč, ideální podíl 42045/1005862 shora
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 41 382,- Kč, ideální podíl
4502/116061 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 402,- Kč
a ideální podíl 2645/77374 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
33 843,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.20.
26. prodej části pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 633/3 zast.
pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č.5.21.
27. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení vodovodu, budovanou
v rámci stavby „Prodloužení vodovodu pro novostavbu RD Olomouc, Schweitzerova ul.,
parc. č. 535, k.ú. Povel“, na pozemku parc. č. 535 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 6.2.
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28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
prodloužení vodovodu, budovanou v rámci stavby „Prodloužení vodovodu pro novostavbu
RD Olomouc, Schweitzerova ul., parc. č. 535, k.ú. Povel“, na pozemku parc. č. 535 ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc
jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy
bod č. 6.3.
29. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu, příjezdové
komunikace a vedení NN, budované v rámci stavby „Novostavba RD v Nedvězí“,
na pozemcích parc. č. 311/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. 316 ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
30. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby
prodloužení vodovodu a příjezdové komunikace, budované v rámci stavby „Novostavba RD
v Nedvězí“, na pozemcích parc. č. 311/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. 316
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxx jako budoucím dárcem
dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
31. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/21/2010/Hoa, mezi statutárním
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
32. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/29/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 6.7.
33. uzavření darovací smlouvy na komunikaci vybudovanou v rámci stavby „Rodinný dům ul.
Valašská, Olomouc – Nová Ulice“, na pozemcích parc. č. 1045 ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 605/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárci a statutárním městem Olomouc jako
obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 87.885,00 Kč včetně DPH
dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti Marzio, s.r.o. o úhradu kupní ceny pozemků 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 pozemku parc. č. 798/5 orná půda
o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve splátkách navržených společností
Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
2. žádosti společnosti Marzio, s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře
1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.2.
3. žádosti společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná
půda o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4. žádosti paní xxxxx o prodej části pozemku parc. č. 98/1 orná půda o výměře 400 – 500 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5. žádosti společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o prodej části pozemku parc.
č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové
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zprávy bod č. 1.6.
6. žádosti společnosti Pyro & Art s.r.o. o prodej částí pozemků parc. č. 429/3 o výměře
30 m2, parc. č. 557/6 o výměře 245 m2 a parc. č. 584/1 o výměře 72 m2, vše ostat. pl. v k. ú.
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
7. žádosti pana xxxxxxxxxxx MISERICORDIA o prodej nebytových prostor o celkové výměře
884,86 m2 v 1.NP a 1.PP budovy bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 163 zast.
pl. (dle GP díl „e“) a částech pozemku parc. č. 468 ostat. pl. (dle GP díl „a“, „c“, „d“), vše v
k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
8. žádosti společnosti EBM Partner a.s o prodej části pozemku parc. č. 776/1 orná půda
o výměře 1 400 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
9. žádosti společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. o prodej části pozemku parc.
č. 776/1 orná půda o celkové výměře 1 051 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové
zprávy bod č. 1.17.
10. nabídce společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. doručené dne 15. 8. 2013
ve věci prodeje částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda
o celkové výměře 1 715 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.17.
11. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost
o výměře 11 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
12. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost
o výměře 18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
13. žádosti paní xxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře
525 m2 a parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc nebo
prodej části pozemku parc. č. 416/15 orná půda o výměře 1000 - 1200 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc nebo prodej pozemku parc. č. 433/1 orná půda o výměře 643 m2 a části
pozemku parc. č. 436/7 orná půda o výměře 600 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc nebo
prodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
14. žádosti manželů xxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 110/3 ostat. pl. o výměře 270 m2
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
15. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 69 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
16. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 70 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
17. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 959/3 ostat. pl. o výměře 70 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
18. žádosti manželů xxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3,
bod 20 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti o prodej pozemku parc. č. 243 ostat. pl.
o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
19. žádosti paní xxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře 390 m2
(dle GP parc. č. 181/25 orná půda) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní

16

xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 780 000,- Kč,
tj. 2 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
20. žádosti manželů xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 634/2 zast. pl. o výměře 10 m2
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 8 000,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.8.
21. žádosti obce Ústín o zaplacení 50% kupní ceny z prodeje regulační stanice plynu a
vysokotlakého plynovodu Topolany dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
12. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s převodem pozemku parc. č. 111/27 ostat. pl. o výměře 13 289 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro
Státní pozemkový úřad do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 26. ve věci schválení
doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha
v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
2. usnesení ZMO ze dne 25. 2. 2013, bod programu 3, bod 31 ve věci schválení uzavření
darovací smlouvy na komunikaci vybudovanou v rámci stavby „Rodinný dům ul. Valašská,
Olomouc – Nová Ulice“, na pozemku parc. č. 1045 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx jako dárci a statutárním městem
Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 87.885,00
Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
14. ukládá
odboru dopravy zajistit na odboru stavebním přeřazení části komunikace nacházející se na
části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc z místní komunikace
na účelovou komunikaci dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru dopravy
15. uděluje
souhlas společnosti Domov seniorů Modřice a.s. s vydlážděním části pozemku parc. č.
776/1 orná půda o výměře 35 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za účelem umístění
kontejnerových stání dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
16. nevyhovuje
1. nabídce společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. doručené dne 15. 8. 2013
ve věci pronájmu částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.
2. nabídce společnosti VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. doručené dne 15. 8. 2013
ve věci pronájmu částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda
o celkové výměře 1 715 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.17.

17

17. ukládá
majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s odborem investic jednat na téma pozemků
v lokalitě Sv. Kopeček (u ZOO).
T: 24. 9. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru, vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

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 30. 10. 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 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 11. 10. 2013 v 09:00 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 1.1.
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.
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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 30. 10. 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 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 11. 10. 2013 v 9:30 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 upravené 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.
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 30. 10. 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 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 10. 10. 2013 v 10:00 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 1.3.
5. schvaluje
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 96 (Černá cesta 31) na pozemku parc. č. st.
107, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, z doby určité
na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto
změnu před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 1.5.
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6. schvaluje
úplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání budovy č. p. 96 (Černá cesta 31) na
pozemku parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2, v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů včetně
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, a umístění zabezpečovacích a
komunikačních rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.5.
7. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 96 (Černá cesta 31) na pozemku parc. č. st. 107, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2,
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou
obálkové metody. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši
32.520.000,- 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 4.500.000,- 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 11. 11. 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 ČERNÁ
CESTA 31“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 24. 09. 2013 a 15. 10. 2013 vždy v 10:00
hod. Informace o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat na
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.5.
8. schvaluje
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 97 (Černá cesta 33) na pozemku parc. č. st.
108, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, z doby určité
na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto
změnu před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 1.6.
9. schvaluje
úplatné zřízení věcného břemene přístupu a užívání budovy č. p. 97 (Černá cesta 33)
na pozemku parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2, v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy údržby,
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů včetně
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, a umístění zabezpečovacích a
komunikačních rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD
Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod 1.6.
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10. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 97 (Černá cesta 33) na pozemku parc. č. st. 108, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2,
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou
obálkové metody. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši
31.020.000,- 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 4.500.000,- 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 11. 11. 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 ČERNÁ
CESTA 33“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 24. 09. 2013 a 15. 10. 2013 vždy v 10:45
hod. Informace o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat na
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.6.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce paní xxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky 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, dle důvodové zprávy bod 1.7.
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky 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, do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 652.000,- Kč, z toho za jednotku
640.952,- Kč a za pozemek 11.048,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
13. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč, paní
xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.7.
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti VAMÍK, s.r.o. ve věci prodeje bytové jednotky 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, dle důvodové zprávy bod 1.8.
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15. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč,
společnosti VAMÍK, s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.8.
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
16. 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 16. 10.
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 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 26. 09. 2013 v 09:30 hod., dle důvodové zprávy
bod 1.8.
17. 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
928.625,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.150.000,- Kč). Nabídky budou
doručeny do 16. 10. 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 26. 09. 2013 v 9:00
hod., dle důvodové zprávy bod 1.9.
18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku
parc. č. st. 854, 855, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 679/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u
Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
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937.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je
obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 16. 10. 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 TRNKOVA 22“. 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 individuálně po dohodě, dle důvodové zprávy
bod 1.10.
19. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup ideálního podílu
o velikosti 679/28008 pozemků parc. č. st. 854 a 855, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, do vlastnictví statutárního města Olomouce,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
20. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 410/6, zahrada, o výměře 231 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2.
21. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 2130, ostatní plocha, o výměře 210 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Wolkerova 586/44 v Olomouci, dle
důvodové zprávy bod 2.3.
22. schvaluje
prominutí úhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 2130, ostatní plocha, o výměře
210 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům
Wolkerova 44, ve výši 3.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
23. schvaluje
pronájem částí pozemku parc. č. 377/8, zahrada, o celkové výměře 111 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova 25, Olomouc dle
důvodové zprávy bod 2.4.
24. revokuje
své usnesení ze dne 23. 7. 2013, bod 4, část 14 ve věci pronájmu 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 2.5.
25. schvaluje
pronájem částí pozemku parc. č. 377/6, zahrada, o celkové výměře 64 m2, v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků Mozartova 173/21, dle důvodové zprávy bod
2.5.
26. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 21/16, zahrada, o výměře 72 m2, v k. ú. Lazce, obec
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Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.6.
27. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 563 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, paní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, dle
důvodové zprávy bod 2.7.
28. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/14, zahrada, o výměře 54 m2, v k. ú. Lazce,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
29. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/14, zahrada o výměře 52 m2, v k. ú. Lazce,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
30. bere na vědomí
že smlouva o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej bytové jednotky č.
195/19 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
243/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
243/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 393.035,- Kč, bude
s nájemcem panem xxxxxxxxxxxx uzavřena po uplynutí zákonné lhůty práva první koupě dle
ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod
3.1.
31. bere na vědomí
že smlouva o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej bytové jednotky č.
195/28 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti
808/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
808/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2,
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 1.306.887,- Kč, bude
s nájemcem panem xxxxxxxxxxxx uzavřena po uplynutí zákonné lhůty práva první koupě dle
ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod
3.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1733 a parc.č. 1732, oba
v k.ú. Hodolany, které jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Střední
škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1111/5, parc.č. 1111/1 a
parc.č. 959/18, vše v k.ú. Hodolany, které jsou ve vlastnictví Regionálního centra Olomouc
s.r.o. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 2 předložené
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důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
umístění a provozování vedení VO a v právu vstupu a vjezdu na části pozemku parc.č.
1111/5, parc.č. 1111/1 a parc.č. 959/18, vše v k.ú. Hodolany, které jsou ve vlastnictví
Regionálního centra Olomouc s.r.o. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a za
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 668/15 v k.ú. Hodolany,
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic
Olomouckého kraje, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. IS/OI/34/2009/MP ze dne
19.2.2009 uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. týkající se změny rozsahu pozemků
dotčených stavbou cyklostezky, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 13103- Úprava SSZ pro stavbu Tramvajová
trať Nové Sady - část B - zahájení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího
řízení s názvem „Úprava SSZ pro stavbu Tramvajová trať Nové Sady - část B“ archivní číslo
13103
b) zájemce, který bude vyzván k jednání a podání nabídky dle DZ.
3. ustavuje
komisi pro jednání se zájemcem a posouzení nabídky ve složení dle důvodové zprávy.
4. pověřuje
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu všech právních dokumentů
souvisejících s touto veřejnou zakázkou.
Předložil:

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 13099 – Centrum ICT služeb - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné

25

zakázce s názvem „Centrum ICT služeb “ archivní číslo 13099.
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
a) náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D., 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,
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 1.

7

Veřejná zakázka č. 13100 – Nákup služeb
projektu/poradenská činnost - zahájení, komise

řízení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem „Nákup služeb na řízení projektu/poradenská činnost" archivní číslo
13100
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
a) náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D., 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,
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.
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8

Veřejná zakázka č. 13069 – Tramvajová trat Nové Sady - část B
- nová měnírna - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komise jmenované RMO k veřejné
zakázce s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - část B - nová měnírna“ archivní číslo
13069.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení
uchazečů dle návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5. 3.

9

Veřejná zakázka č. 13094 – Tramvajová trať Nové Sady - část B
- dodatečné stavební práce - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komise jmenované RMO
k veřejné zakázce s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - část B - dodatečné stavební
práce“ archivní číslo 13094.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení
uchazečů dle návrhu komise obsaženém v upravené důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5. 5.

10

Veřejná zakázka č. 13004 - Novosadský dvůr - rekonstrukce
komunikace - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu, zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO, k veřejné
zakázce s názvem "Novosadský dvůr – rekonstrukce komunikace" archivní číslo 13004.
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:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 5. 7.
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11

Veřejná zakázka č. 13098 - Metropolitní síť Olomouc - zahájení,
komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem „Metropolitní síť Olomouc“ archivní číslo 13098.
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
a)
náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D., 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,
d)
k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 8.

12

Veřejná zakázka č. 13063 - Dodávka interiérového nábytku pro
vybavení budovy Magistrátu - revokace

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
část důvodové zprávy pro RMO ze dne 3.7.2013 s názvem Veřejná zakázka č. 13063 Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu - zahájení, komise, kde bylo
schváleno hodnotící kriterium "Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky je dle
§ 78 zákona nejnižší nabídková cena zahrnující i náklady na leasing zboží, vše včetně DPH."
2. schvaluje
nové hodnotící kriterium "Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky je dle § 78
zákona nejnižší nabídková cena zahrnující i náklady na leasing zboží, vše bez DPH".
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 5. 9.

13

Rozpočtové změny roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A, část B a část C
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2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2013 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle
důvodové zprávy - část B a část C
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část B a část C
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

14

Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se návrhu organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok
2014
2. schvaluje
organizační postup přípravy rozpočtu SMOl na rok 2014
3. ukládá
připravit přehled probíhajících veřejných zakázek s možným dopadem na rozpočet roku 2014
T: 24. 9. 2013
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

15

Organizace pokladny ekonomického odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizaci pokladny ekonomického odboru dle závěru důvodové zprávy
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 8.
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16

OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č.
16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č. 8/2011, OZV č.
4/2012 a OZV č. 6/2012.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění
OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č. 8/2011, OZV č. 4/2012 a OZV
č. 6/2012.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011,
OZV č. 8/2011, OZV č. 4/2012 a OZV č. 6/2012.
3. ukládá
1.náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání ZMO konané dne 18.09.2013
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011,
OZV č. 8/2011, OZV č. 4/2012 a OZV č. 6/2012.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

17

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) tř.Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Balbínova 9, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+kk se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
f) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)
g) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)
h) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)
i) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)
j) Na Trati 82, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxx dle upravené důvodové zprávy bod 1j)
k) Peškova 2, Olomouc, č.b. 36, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1k)
l) U Letiště 8, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l)
m) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 2+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m)
n) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk se xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n)
o) Sokolská 25, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+1 s DCI KINO Olomouc, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod 2a)
p) Synkova 8, Olomouc, č.b. 25, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
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q) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy
bod 3)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky nájemci:
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxx, xxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS, bezbariérové byty:
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt
xxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt
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xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc - bezbariérový byt
b)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Marta, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
c)
na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, František, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Martin, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - 3 měsíce
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xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - 3 měsíce
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 1 měsíc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 1 měsíc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 1 měsíc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 1 měsíc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 1 měsíc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
dle upravené důvodové zprávy bod 5 b,c)
3.
s výměnou bytů:
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)
4. s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 100% z plochy balkonů nájemcům domů
Synkova 11, 13, 15
dle důvodové zprávy bod 9)
5. s uzavřením nájemních smluv na byty v domě Holická 51, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 10)
4. schvaluje
výpovědi z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, č.b. 24, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, č.b. 13, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a, b)
5. nevyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxx o snížení sazby nájemného v bytě č. 5 v domě Mariánská 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

18

Park V Kotlině

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s předloženou koncepcí parku
3. doporučuje
postupovat při přípravě parku dle důvodové zprávy
4. ukládá
řešit majetkoprávní vztahy
T: 24. 9. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
5. ukládá
zařadit částku na projekt do požadavků na investiční rozpočet na rok 2014 včetně nákladů
na odstranění ekologické zátěže
T: 24. 9. 2013
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prostředí
6. ukládá
zpracovat znalecký posudek na ocenění pozemku parc. č. 659/2 v k. ú. Nové Sady
T: 24. 9. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 11.

19

Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic uplatnit do návrhu plánu investic pro rok 2014 pořízení dokumentace pro
územní řízení
T: 22. 10. 2013
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
odboru majetkoprávnímu zjistit cenu posudku technického stavu nádrže a tuto částku uplatnit
do návrhu rozpočtu pro rok 2014
T: 22. 10. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. zařazuje
částku 300 tis. Kč na pořízení DUR do soupisu nekrytých požadavků
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 12.
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Plnění Strategického plánu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se specifikací plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
plnění prioritních cílů dle přílohy č. 1
4. ukládá
předložit specifikaci plnění prioritních cílů na nejbližším jednání Zastupitelstva města
Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 13.

21

Moravská cyklotrasa

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
část 2 bodu 53 usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, kterou byl schválen posun termínu
realizace akce „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel“
3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k SOD s posunem termínu realizace akce na rok 2014 v termínech
17. 3. 2014 – 2. 7. 2014
4. ukládá
odboru investic zařadit částku 6 300 tis. Kč do plánu investic na rok 2014 na realizaci akce
T: 22. 10. 2013
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 14.

22

Křelovská - odvodnění komunikace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s výpovědí smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/116/2002/Sig
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3. ukládá
odboru majetkoprávnímu SMOl vypovědět smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/116/2002/Sig
k 1. 10. 2013
T: 5. 11. 2013
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.

23

Dolní náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
navržené řešení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

24

Povolení výjimky - pěší zóna

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: 17.

25

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Šantova dle bodu 1. důvodové zprávy
3. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Zeyerova dle bodu 2. upravené důvodové zprávy
4. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Zeyerova dle bodu 3. upravené důvodové zprávy
5. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 4. důvodové zprávy
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6. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Husova dle bodu 5. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

26

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KEBAP HOUSE v
ulici Horní náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxx, Lafayettova 1,
779 00 Olomouc, na dobu od 30.8. do 31.10. 2013 .
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

27

Dodatek č. 2 s DPMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy
cestujících dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné
přepravy cestujících
T: 10. 9. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

28

Spolupráce s firmou REVENGE, a.s. - dodatek ke smlouvě

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na použitý textil se
společností REVENGE, a.s.
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3. ukládá
podepsat dodatek ke smlouvě
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 22.

29

Výjimka z počtu dětí na školní rok 2013/2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. povoluje
výjimku z počtu dětí na školní rok 2013/2014 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 a pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Olomouc, Michalské stromořadí 11, dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.
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Projekt na podporu standardizace OSPOD

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt " Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně-právní
ochrany dětí Magistrátu města Olomouce" v rámci vyhlášené výzvy v OPLZZ s
předpokládaným rozpočtem projektu v celkové výši 7 518 139 Kč, bez finanční spoluúčasti
SMOl
2. schvaluje
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu SMOl na předfinancování realizace tohoto
projektu v roce 2014 ve výši 800 000 Kč
T: 22. 10. 2013
O: vedoucí odboru sociálních věcí
3. souhlasí
s předběžným informováním Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci
o pravděpodobném vypovězení nájemní smlouvy z budovy Hálkova 20 s účinností od
31.1.2014
T: 10. 9. 2013
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.
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Změny v oblasti sociálních služeb

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
změnu počtu pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb a na ni navazující
změnu Organizačního řádu KPSS
2. odvolává
manažery pracovních skupin KPSS dle důvodové zprávy
3. jmenuje
manažerku pracovní skupiny KPSS dle důvodové zprávy
4. schvaluje
ukončení poskytování činnosti sociální služby NZDM Miriklo ke dni 30.11.2013
5. souhlasí
s převedením stávajících zaměstnanců do služby Terénní programy
T: 3. 12. 2013
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.
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Audit systému smluvního vztahu mezi SMOl a firmou
provozující nákup, skladování a prodej PHM pro provoz letadel
na městském letišti včetně auditu vstupů a výstupů SMOl v
tomto vztahu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. Zprávy č. 16/2013
T: leden 2014
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.
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Využití veřejné finanční podpory u TJ DUKLA Olomouc za rok
2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.
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34

Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc - Holice za rok 2012

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.
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Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 29.

36

Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín a
Radíkov

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zahraniční cestou dle důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční cestě
hasičských vozidel OLB 3374, 4M8 1421
T: září 2013
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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SK Sigma Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. zařazuje
částku 4,5 mil Kč na podporu činnosti SK Olomouc Sigma MŽ, o.s. do soupisu nekrytých
požadavků
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3. ukládá
připravit návrh rozpočtové změny na vykrytí této částky a předložit ho na nejbližším jednání
RMO
T: 10. 9. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
4. ukládá
zařadit v rámci návrhu rozpočtu SMOl na rok 2014 SK Olomouc Sigma MŽ, o.s., mezi přímé
příjemce podpory v oblasti sportu
T: 24. 9. 2013
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené důvodové
zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS Příčná 2, dle
předložené důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.
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Návrh dodatku č.3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Hřbitovy města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
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2. doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č.3 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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Povel RC 2, Novosadský Dvůr - schválení podmínek dotací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 23780/2013-91/1
z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na realizaci projektu s názvem
"Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - RC2"
3. schvaluje
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 18412/2013-91/1
z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na realizaci projektu s názvem
"Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace"
4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Smlouva o poskytnutí dotace – Jantarová stezka 2. část

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 6 708 187,14 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/1.3.00/31.01531
Jantarová stezka 2. část za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na
individuální projekt z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, která
je přílohou č.1 důvodové zprávy
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
na individuální projekt CZ.1.12/1.3.00/31.01531 Jantarová stezka 2. část
4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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IPRM – zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.
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IPRM – hodnocení projektů 42. výzva

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
bodové hodnocení projektu Rozárium uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy a příloze č. 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
bodové hodnocení projektu Železniční nadchod Varšavské náměstí uvedené v bodu 2.2.
důvodové zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
bodové hodnocení projektu ZŠ Spojenců – hřiště uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy a
příloze č. 3 důvodové zprávy
5. schvaluje
bodové hodnocení projektu ZŠ Nemilany - Společně do školy uvedené v bodu 2.2. důvodové
zprávy a příloze č. 4 důvodové zprávy
6. schvaluje
bodové hodnocení projektu MŠ Michalské stromořadí uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy
a příloze č. 5 důvodové zprávy
7. schvaluje
bodové hodnocení projektu ZŠ Hálkova - přístavba učeben uvedené v bodu 2.2. důvodové
zprávy a příloze č. 6 důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.
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Tramvajová trať - podklady k Rozhodnutí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
statut řídícího výboru projektu Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc (Nové Sady tramline in
Olomouc) dle přílohy důvodové zprávy.
3. nominuje
jako člena řídícího výboru projektu s hlasovacím právem RNDr. Ladislava Šnevajse
4. ukládá
ihned podepsat potvrzení dle bodu 2. důvodové zprávy
T: 10. 9. 2013
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Večeř Jan, Bc., tajemník
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.
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Koncepce vodního hospodářství města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 41.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 42.
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Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2013 - 2017 dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Olomouci dle upravené důvodové
zprávy na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 43.
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Stanovení termínu a návrh programu 23. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 23. zasedání ZMO: na středu 18. 9. 2013 od 9.00 hodin
- místo konání 23. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. schvaluje
návrh programu 23. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 44.
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Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Organizačního řádu
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Dodatek č. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2013
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45.
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Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis
náhradách statutárního města Olomouce"

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

cestovních

2. schvaluje
"Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města Olomouce" dle předložené
důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2013
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45. 1.
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Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce
a rozvoje Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
výpověď z pracovního poměru a vzdání se funkce vedoucího odboru koncepce a rozvoje Ing.
Radka Dosoudila dnem 30. 9. 2013
2. pověřuje
zastupováním vedoucího odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce v plném
rozsahu Ing. Marka Černého od 1. 10. 2013 do doby jmenování nového vedoucího odboru
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce z výběrového řízení.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45. 2.
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Organizační záležitosti - budoucí rozmístění odborů v objektu
historické radnice ve vazbě na stěhování magistrátu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45. 3.
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Charita Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 46.
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Rozvoj VFO - financování rekonstrukce a dostavby pavilonu A

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
způsob financování projektu "Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc, a to v části Rekonstrukce
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pavilonu A dle návrhu důvodové zprávy
3. ukládá
zahrnutí závazku k zajištění finančního krytí investice rekonstrukce pavilonu A ve výši 25 mil.
Kč do rozpočtu 2014
T: prosinec 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 47.
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Různé - dohoda o náhradě nemajetkové újmy

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 48.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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