USNESENÍ
ze 106. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 12. 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 3. 12. 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.

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 a 2

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1. poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 945/10 orná půda o výměře 8 259 m2,
parc. č. 930/20 orná půda o výměře 752 m2 a parc. č. 1024/1 ostat. pl. o výměře 453 m2,
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc Sportovnímu klubu OLOMOUC SIGMA Moravské
železárny dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/31/2010/Plh ze dne 30. 3. 2010, ve znění dodatku
č. 1, uzavřenou se společností Školagro s.r.o. spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č.
945/10 orná půda o výměře 8 259 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu nájmu této
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
3. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/15/2013/Plh ze dne 4. 4. 2013 uzavřenou
se společností Školagro s.r.o. spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 930/20 orná
půda o výměře 752 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 1.1.
4. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 451/27 ostat. pl. o výměře 10 549 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SK Sigma Olomouc, a.s.

statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5. pronájem pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o výměře 160 m2 a části pozemku parc. č.
451/27 ostat. pl. o výměře 2 911 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
6. pronájem nebytových prostor o výměře 900 m2 v budově bez č.p./č.e. (jiná stavba)
na pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st. 1346/4
a parc. č. st. 1346/5, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Equine Sport
Center Olomouc o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
7. záměr prodat části pozemků parc. č. 314 zahrada o výměře 687 m2 (dle GP díl „d“
zahrada), parc. č. 316/1 orná půda o výměře 512 m2 (dle GP díl „c“ zahrada) a parc. č. 316/4
orná půda o výměře 44 m2 (dle GP díl „e“ zahrada), vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 1.4.
8. odpuštění náhrady za užívání části pozemku parc. č. 314 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc za období od 7. 10. 2010 do 10. 10. 2013 ve výši 387,- Kč
manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
9. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 245,50 m2 ve 2.NP budovy č.p.
889 (bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú.
Olomouc - město, obec Olomouc, Nadačnímu fondu Zdravé české ruce dle důvodové zprávy
bod č. 2.2.
10. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 96,92 m2 v 1.NP budovy č.p. 853
(objekt k bydlení), Mariánská č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 184 zast. pl. a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, o.s. Povzbuzení dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
11. záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 28.8.2002 ve znění
Dodatků č. 1 až č. 6 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 327 m2 v 1.PP, 1.NP
a 2.NP budovy (objekt k bydlení) č. p. 200, Dolní náměstí č. o. 2 na pozemku parc. č. 621 st.
pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně
výše nájemného a účelu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
12. záměr prodat část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 71 m2 (dle GP parc.
č. 632/34 lesní pozemek) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
2.5.
13. pronájem části pozemku parc. č. 790 ostat. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
14. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. st. 1017 zast. pl. a nádvoří o výměře 3668 m2
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Mateřské škole Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2,
příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
15. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 uzavřenou
se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
16. pronájem části pozemku parc. č. 532/2 ostat. pl. o výměře 281 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Národního památkového ústavu, státní příspěvkové
organizace statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
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17. pronájem části pozemku parc. č. 532/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček,
obec Olomouc ČR - Národnímu památkovému ústavu, státní příspěvkové organizaci dle
důvodové zprávy bod č. 3.4.
18. změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 13. 3. 2002 na pronájem
nebytových prostor výměře 138 m2 v 1.PP budovy č.p. 725 (objekt k bydlení), Fischerova
č.o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
19. změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 25. 2. 2013 na pronájem
nebytových prostor výměře 39,60 m2 v 1.PP budovy č.p. 725 (objekt k bydlení), Fischerova
č.o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
20. vrácení části nájemného ve výši 50%, tj. 14.289, Kč za období od 12. 6. 2013 do 5. 9.
2013 nájemcům xxxxxxxxxxxx a xxxxx za pronájem nebytových prostor o výměře 242,35 m2
v 1.NP budovy č. p. 434 (objekt k bydlení), Horní náměstí č. o. 20, na pozemku parc. č. st.
371, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 4.2.
21. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 152,90 m2 ve 3. NP
budovy č. p. 402 (objekt k bydlení), Barvířská č. o. 1, na pozemku parc. č. st. 384/1 zast. pl.
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc za podmínek dle
důvodové zprávy bod č. 4.4.
22. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 4 597 m2
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřené se společností K – stav stavební, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 5.10.
23. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2014 ve výši
127.627.000,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
24. uzavření dodatku č. 47 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu
a kanalizace uzavřené mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU,
a.s. dne 29. 3. 2000 ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Olomouc
a společností MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
25. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2011/Plh, ve znění dodatku č. 1, části
pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxx
2. nevyhovuje žádosti
1. Sportovního klubu OLOMOUC SIGMA Moravské železárny o uhrazení poplatku za trvalé
vynětí částí pozemků parc. č. 945/10 orná půda o výměře 8 259 m2 a parc. č. 930/20 orná
půda o výměře 752 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ze zemědělského původního
fondu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
2. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1787 vodní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
3. souhlasí
1. s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 46 m2 v objektu č.p. 294 (stavba
občanského vybavení), Karafiátova č.o. 6, na pozemku parc. č. st. 362 zast. pl. a nádvoří,
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pro xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
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2. s postupem dle bodu C2 dodatku č. 2 důvodové zprávy
4. svěřuje
veřejnou zeleň nacházející se na částech 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 do správy odboru životního prostředí
Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl.
výměře 1 500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností FORPET
EUROPE s.r.o. při kupní ceně ve výši 577 500,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy
bod č. 1.5.
2. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k části pozemku parc.
č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 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 lehké výrobní haly a sídla společnosti na
výrobu a vývoj náhradních dílů pro výrobu PET předlisků na části pozemku parc. č. 1721/6
ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 1.5.
3. prodej částí pozemků parc. č. 501 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č.
504/17 ostat. pl. o celkové výměře 7 m2 (dle GP díly „b, c, d“), vše v k. ú. Droždín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
4. prodej pozemku parc. č. 1114 zast. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 56 200,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.7.
5. směnu částí 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 xxxxxx 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 s tím, že statutární město Olomouc uhradí
manželům xxxxxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši 27 784,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.8.
6. prodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 956 zast. pl. a parc. č.
536/47 ostat. pl.) o výměře 531 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní xxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 589 410,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9.
7. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 700/7 orná půda
o výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřené se společností K – stav
stavební, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
8. prodej pozemků parc. č. 700/20 zast. pl. o výměře 109 m2, parc. č. 700/21 zast. pl.
o výměře 152 m2, parc. č. 700/22 zast. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 700/23 zast. pl.
o výměře 170 m2, parc. č. 700/24 zast. pl. o výměře 169 m2, parc. č. 700/25 zast. pl.
o výměře 170 m2, parc. č. 700/26 orná půda o výměře 320 m2, parc. č. 700/27 orná půda
o výměře 232 m2, parc. č. 700/28 orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 700/29 orná půda
o výměře 234 m2, parc. č. 700/30 orná půda o výměře 231 m2 a parc. č. 700/31 orná půda
o výměře 233 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K – stav stavební, a.s.
za kupní cenu ve výši 2 085 871,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.
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9. prodej pozemku parc. č. st. 1122/5 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11.
10. prodej pozemků 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 společnosti TSR Czech Republic
s.r.o. za kupní cenu ve výši 92 210 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
11. prodej pozemků parc. č. st. 1184 zast. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 96/7 orná půda
o výměře 396 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxx za kupní
cenu ve výši 660 238,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13.
12. doplnění smluvních podmínek u úplatného převodu pozemku parc. č. st. 576/1 zast. pl.
o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14.
13. uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným
a společností DELTA INVEST, s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č.
6.3.
14. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
DELTA INVEST, s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
15. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu
„Prodloužení kanalizačního řadu v ul. Svolinského“, na pozemcích parc. č. 2002/13 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2002/11 ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Lošov, obec
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností
MARO - Mader, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
16. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO
5.1.2 komunikace, chodníky a SO 09 veřejné osvětlení budované v rámci stavby
„Rekonstrukce a dostavba divadla v Olomouci-Hodolanech“, na pozemcích parc. č. 125/2
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 120/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností ENDL+K a.s. jako budoucím
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
17. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 11a
komunikace a SO 11b komunikace budované v rámci stavby „ZAHRÁDKY NEMILANY,
lokalita, „NA TRATI“, na pozemcích parc. č. 1084/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc č. 1099 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx a xxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
18. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 11a komunikace a SO 11b
komunikace budované v rámci stavby „ZAHRÁDKY NEMILANY, lokalita, „NA TRATI“, na
pozemcích parc. č. 1084/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. 1099 ostatní plocha,
ostatní komunikace vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc
a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 251/7 orná půda o výměře 100 m2
v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
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2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 152 zast. pl. o výměře 73 m2,
parc. č. 153 ostat. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 1132/1 ostat. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
3. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/1 ostat. pl. o výměře 926 m2
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
4. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1787 vodní plocha v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
5. žádosti manželů xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda o výměře 253 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
6. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 265/8 ostat. pl. o výměře 20 m2
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
7. žádosti pana xxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 1655/33 lesní pozemek o výměře 110 m2,
parc. č. 1679/4 ostat. pl. o výměře 142 m2, parc. č. 1680/1 orná půda výměře 3 301 m2 a
parc. č. 1681/3 lesní pozemek o výměře 477 m2, vše k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
nad Moravou, vše v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxx (id. podíl 1/2), pana xxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/10), pana xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 3/10), a paní xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/10)
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
8. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1114 zast. pl. o výměře 54 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 23 850,- Kč dle důvodové zprávy
bod č. 5.7.
9. žádosti společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prominutí náhrady za užívání pozemků
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 bez právního titulu ve výši 75,- Kč/m2/rok za dva roky
zpětně přede dnem převodu vlastnického práva ve výši 24 300,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 5.12.
10. žádosti společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prodej pozemků 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 za kupní cenu ve výši 8 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12.
7. trvá
na usnesení RMO ze dne 27.8.2013 ve věci doporučení ZMO schválit 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. 1.7.
8. schvaluje
1. záměr prodat část pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č.
1116/3 zast. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č.
1.1.
2. uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ze dne 28.1.2013, kterými
dojde ke zrušení výpovědí z nájmu nebytových prostor o výměře 252,74 m2 v 1.NP,
nebytových prostor o výměře 12,60 m2 v 1.NP a nebytových prostor o výměře 288 m2
v 1.PP budovy č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc.
č. st. 450/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, s xxxxxxxxx, za podmínky
uhrazení dluhu na nájemném ve výši 495.553,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod
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č. 1.2.
9. uděluje
souhlas společnosti Zolova real s.r.o. s výstavbou bytového domu na části pozemku parc. č.
1116/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 1116/3 zast. pl.) v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
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 a dodatek č. 1 důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 1183 (Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná plocha
a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1299, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 308 m2, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti RL – CORPUS s.r.o., za kupní cenu celkem
ve výši 9.160.000,- Kč, z toho za budovu a přístřešek u vstupu 8.351.353,- Kč, za pozemek
798.647,- Kč a náklady 10.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 132 na pozemku parc. č. st. 197, zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. st. 197, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 822 m2, pozemek parc. č.
209/3, zahrada, o výměře 1096 m2, a pozemek parc. č. 209/2, orná půda, o výměře 1302
m2, vše v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, se všemi součástmi
a příslušenstvím, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 958.000,- Kč.
Nabídky budou doručeny do 22. 1. 2014 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
DĚTŘICHOV 132“. 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. Prohlídka budovy
a pozemků se uskuteční dne 8. 1. 2014 ve 14:30 hod, dle důvodové zprávy bod 1.2.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 127 na pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, a části
pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 584-312/2013) o výměře
1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM
manželům xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 1.607.500,- Kč, z toho
budova a příslušenství, trvalé porosty a studna 1.420.024,- Kč, část pozemku 179.976,- Kč,
náklady 7.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
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5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 127 na pozemku parc. č. 992, zastavěná
plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 584312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a
příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.3.
6. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č.
992, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 992/4, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 557 m2), v k. ú. Grygov, obec Grygov tak, jak je vyznačeno v GP č. 584312/2013, ve prospěch parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013
parc. č. 992/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 557 m2) v k. ú. Grygov, obec Grygov,
dle důvodové zprávy bod 1.3.
7. souhlasí
s ponecháním budovy č. p. 593 (Tř. Spojenců 14) na pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 192, zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.5.
8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy č. p. 593 (Tř. Spojenců 14) včetně pozemku
parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří v, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.5.
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx odprodej nebytového prostoru – jeslí v budově
č. p. 593 (Tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 5 v budově č. p. 593
(Tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 4 v budově č. p. 593
(Tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 3 v budově č. p. 593 (Tř.Spojenců 14) včetně
pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zpráva bod 1.5.
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 2 v budově č. p. 593 (Tř. Spojenců 14) včetně
pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
14. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 1 v budově č. p. 593
(Tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
hromadné žádosti nájemců bytů, a to manželů xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxx, manželů
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xxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxx o odkoupení bytů do osobního vlastnictví
po konkrétních bytových jednotkách, dle důvodové zprávy bod 1.5.
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st.
616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, za kupní cenu ve výši 2.613.000,- Kč, z toho za pozemek 445.680,- Kč a za
jednotku 2.167.320,- Kč, panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6.
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídkám manželů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové
jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na společných
částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na pozemku
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.6.
18. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kaucí, každé ve výši 10.000,- Kč, panu
xxxxxxxxx, panu xxxxxxxx a panu xxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
19. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu
a užívání společných prostor budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616,
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů
a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
vedení a odběru studené vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci,
odkouření, přípojku plynu a na odběrné tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch
statutárního města Olomouce, a to k jednotce č. 195/10 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6)
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, s panem xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6.
20. bere na vědomí
odstoupení pana xxxxxx od koupě bytové jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6)
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1110/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1110/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky 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 budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 942.000,- Kč, paní xxxxxxxxxx, dle
důvodové zprávy bod 1.7.
22. schvaluje
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
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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 22.
01. 2014 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 09. 01. 2014 v 9:00 hod,
dle důvodové zprávy bod 1.8.
23. bere na vědomí
odstoupení manželů xxxx od koupě 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 1.9.
24. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč manželům xxxxxx,
dle důvodové zprávy bod 1.9.
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
25. 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 22. 01.
2014 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. Prohlídka bytu se uskuteční dne 09. 01. 2014 v 09:30 hod,
dle důvodové zprávy bod 1.9.
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26. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxx ve věci zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 298/23 v budově č.
p. 298 (Karafiátova 1) na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
27. schvaluje
bezúplatné zřízení energetického věcného břemene obsahující právo přístup a užívání
pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha,
a pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za účelem
zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže)
a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na pozemcích
se nachází 3x svítidlo včetně přívodních kabelů), ve prospěch společnosti Technické služby
města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy bod 2.1.
28. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č.
429/32, ostatní plocha, pozemek parc. č. 429/82, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 1121,
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch nemovitostí - stavba bez
čp/če, tech. vybavení, na pozemku parc. č. st. 2420, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku
parc. č. st. 2420, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 2.1.
29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č.
429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, a pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře
1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 2.330.000,- Kč,
z toho pozemek parc. č. 429/32 za částku 1.489.667,- Kč, pozemek parc. č. 429/82, za
částku 139.133,- Kč, pozemek parc. č. 1121 za částku 696.200,- Kč a náklady 5.000,- Kč,
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- ideální podíl 24/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků domu Žilinská
1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu 588.632,- Kč,
- ideální podíl 8/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek Škrétova
841/1 za kupní cenu 196.210,- Kč,
- ideální podíl 24/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků třída Míru 772/5,
773/7 a 774/9 Olomouc - Nová Ulice za kupní cenu 588.632,- Kč,
- ideální podíl 16/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru
11, 13, Olomouc za kupní cenu 392.421,- Kč,
- ideální podíl 7/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek, Žilinská
649/18, Olomouc za kupní cenu 171.684,- Kč,
- ideální podíl 16/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků Škrétova ulice
číslo 846/3 a 847/5, Olomouc – Nová Ulice za kupní cenu 392.421,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.1.
30. schvaluje
prominutí náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře
469 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu
Nábřeží 754, Olomouc, za období od 15. 5. 2011 do 15. 5. 2013 ve výši 8.927,- Kč, dle
důvodové zprávy bod 2.2.
31. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Nábřeží 754, Olomouc, ve věci snížení kupní
ceny pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
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Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek domu
Nábřeží 754, Olomouc, za kupní cenu ve výši 325.000,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.2.
33. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 18. 9. 2013, bod 4, část 10 ve věci prodeje pozemku parc. č.
93/57, ostatní plocha, o výměře 444 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za kupní cenu ve výši 307.000,-Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.3.
34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 368/4, zahrada, o výměře 796 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 573.000,- Kč, z toho pozemek 570.000,- Kč
a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- ideální podíl o velikosti 16/50 do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 183.360,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 8/50 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 91.680,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 9/50 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 103.140,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 16/50 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 183.360,- Kč,
- ideální podíl o velikosti 1/50 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.460,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.4.
35. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, (dle
GP díl ,,b“), a části pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2,
(dle GP díl ,,a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši
219.000,- Kč, z toho (dle GP díl ,,b“) 147.000,- Kč, (dle GP díl ,,a“) 63.000,- Kč a náklady
9.000,- Kč, paní xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5.
36. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 50/4187 na pozemku parc. č. st. 999, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši
3.550,- Kč, z toho pozemek 550,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to:
- podíl 25800/69286476 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 110,- Kč,
- podíl 39100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 168,- Kč,
- podíl 132100/69286476 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 567,- Kč,
- podíl 152800/277145904 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 164,- Kč,
- podíl 152800/277145904 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 164,- Kč,
- podíl 59100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 253,- Kč,
- podíl 73100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 314,- Kč,
- podíl 76400/69286476 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 328,- Kč,
- podíl 59100/69286476 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 253,- Kč,
- podíl 73100/69286476 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 314,- Kč,
- podíl 78400/69286476 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 336,- Kč,
- podíl 60400/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 259,- Kč,
- podíl 74400/69286476 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 320,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.6.
37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, a pozemku
parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 162.965,- Kč, z toho pozemek parc. č. 512,
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zastavěná plocha a nádvoří, 80.240,- Kč, pozemek parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří,
79.760,- Kč a náklady 2.965,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- ideální podíl 809/8778 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.019,- Kč,
- ideální podíl 689/8778 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.791,- Kč,
- ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,
- ideální podíl 731/8778 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.571,- Kč,
- ideální podíl 344/4389 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,
- ideální podíl 332/4389 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.327,- Kč,
- ideální podíl 743/8778 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.794,- Kč,
- ideální podíl 67/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.488,- Kč,
- ideální podíl 16/209 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.476,- Kč,
- ideální podíl 113/1254 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14.685,- Kč,
- ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,
- ideální podíl 344/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,
- ideální podíl 269/2926 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14.982,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.7.
38. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 380 m2,
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.
39. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. Neředín,
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.9.
40. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 290, zahrada, o výměře 161 m2, a část pozemku parc. č.
467, ostatní plocha, o výměře 9 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.10.
41. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1297, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m2,
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11.
42. uděluje
souhlas vypůjčiteli společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s., s přenecháním části
pozemku parc. č. 590, ostatní plocha, o výměře 20 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvími k užívání pro společnost IES MORAVIA
REAL a.s. nebo jí určené osoby za účelem parkování dvou osobních automobilů dle zákresu
ve snímku v katastrální mapě, dle důvodové zprávy bod 2.12.,varianta A)
43. souhlasí
s vyhrazením dvou parkovacích míst pro společnost Správa nemovitostí Olomouc, a. s.,
na Dolním náměstí a ukládá odboru dopravy toto zajistit, dle důvodové zprávy bod 2.12.,
varianta A)
44. schvaluje
záměr prodat nebytovou jednotku č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10)
na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
312 m2, a pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, pozemek parc. č. 58/1,
zahrada, o výměře 40 m2, pozemek parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, včetně
opěrné zdi, pozemek parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxx, dle dodatku č. 1 důvodové
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zprávy bod 1.1.
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 dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. OI-IP/PPS/000101/2013/Pol
na části pozemku parc.č. st. 23/1 a parc.č.st. 23/2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které
jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxx, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. OI-IP/PPS/000100/2013/Pol
na části pozemku parc.č. 808/7 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve společném
jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.st. 747 v k.ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Vrchní
soud v Olomouci, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje zveřejnění záměru
směnit část pozemku parc.č. 473/3 zahrada v k.ú. Droždín, obec Olomouc o výměře cca
250 m2, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc.č. 221/36 orná
půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc o výměře cca 30 m2, ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx.
Směna bude provedena s doplatkem cenového rozdílu ve výši dle důvodové zprávy, dle
bodu 4 předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 13131 - Rámcová smlouva na dodávku
kancelářských potřeb 2014 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2014", archivní
číslo 13131.
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,
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c)
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy.
4. pověřuje
tajemníka Bc. Jana Večeře
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
c)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6.

6

Veřejná zakázka č. 13122 - Kosmonautů 13-20 II. - zrušení (na
stůl)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem "Kosmonautů 12-20 II.", archivní číslo 13122
2. ruší
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zadávací řízení
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 6. 1.

7

Veřejná zakázka č. 13063 - Dodávka interiérového nábytku pro
vybavení budovy Magistrátu - vyloučení, zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem „Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu“ archivní
číslo 13063.
2. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém
v důvodové zprávě.
3. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1, písm. b) a odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka interiérového nábytku
pro vybavení budovy Magistrátu“ archivní číslo 13063.
4. ruší
celé usnesení RMO č. 2 ze dne 27.11.2013.
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 6. 2.
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8

Rozpočtové změny roku 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 - podrobný rozpis
neinvestičních příspěvků a grantů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně tabulkové přílohy
2. ukládá
a) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení podrobný rozpis neinvestičních
příspěvků a grantů na rok 2014 jako součást „Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2014"
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení časový harmonogram pro vyplácení
jmenovitých neinvestičních příspěvků a grantů v roce 2014 dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) schválit podrobný rozpis neinvestičních příspěvků a grantů na rok 2014 jako součást
„Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2014"
b) schválit časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních příspěvků v roce
2014 dle důvodové zprávy
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 8.

10

EIB - čerpání III. úvěrové tranše

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
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2. schvaluje
další termín schůze RMO na 16.12.2013 před zahájením jednání ZMO
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

11

Úplatné postoupení pohledávky SMOl společnosti Reticulum
Recovery,a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatné postoupení pohledávky SMOl společnosti Reticulum Recovery, a. s., za podmínek
dle důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
pověřit 1.náměstka primátora Ing,. Ivo Vlacha podepsáním smlouvy o úplatném postoupení
pohledávky SMOl společnosti Reticulum Recovery, a. s., za podmínek dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Návrh dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Hřbitovy města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 84, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 38, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+0 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
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f) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+0 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)
g) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)
h) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)
ch) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)
i) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)
j) Přichystalova 62, č.b. 24, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c)
k) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2d)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
c) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c)
2.
s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4)
3.
s uzavřením nájemních smluv po odstěhování nájemce:
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)
4.
s výměnou bytů
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
4. nevyhovuje
žádosti o snížení nájemného u bytu č.11 v domě Pavelčákova21, Olomouc
5. schvaluje
navýšení členského vkladu u BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy
6. schvaluje
RNDr. Šnevajse jako zástupce SMOl na jednání členských schůzí BD Jižní a BD Jiráskova
7. ukládá
předložit navýšení členských vkladů BD dle důvodové zprávy na nejbližší jednání ZMO
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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14

MŠ Jílová - zprovoznění oddělení

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s krácením dotace dle závěru důvodové zprávy
3. ukládá
prověřit vnitřní mechanismus přebírání staveb před kolaudací
T: 17. 12. 2013
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 14.
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Změna plánu investic MOVO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
část 2 bodu č. 19 usnesení Rady města Olomouce ze dne 9. 10. 2013
3. souhlasí
se změnou plánu na rok 2013 dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Smlouva o zajištění služby AFIS na letišti Olomouc - Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění služby AFIS
3. ukládá
podepsat smlouvu o zajištění služby AFIS
T: 17. 12. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.
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Dodatek č. 5 s DPMO, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci cestujících s DPMO, a. s.,
dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat dodatek č. 5 s DPMO, a. s.
T: 17. 12. 2013
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

18

Vyhrazené parkování

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
řešení požadavku dle bodu B1) důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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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: 19.

20

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Karty typu D

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Přichystalova dle bodu 1. důvodové zprávy
3. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Žilinská dle bodu 2. důvodové zprávy
4. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Božetěchova dle bodu 3. důvodové zprávy
5. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Resslova dle bodu 4. důvodové zprávy
6. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na tř. Svobody dle bodu 5. důvodové zprávy
7. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Boženy Němcové dle bodu 6. důvodové
zprávy
8. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Aksamitova dle bodu 7. důvodové zprávy
9. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ostravská dle bodu 8. důvodové zprávy
10. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na tř. Svobody dle bodu 9. důvodové zprávy
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11. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ostravská dle bodu 10. důvodové zprávy
12. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Na Hradě dle bodu 11. důvodové zprávy
13. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Slovenská a 8. května dle bodu 12.
důvodové zprávy
14. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 13. důvodové zprávy
15. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Farského dle bodu 14. důvodové zprávy
16. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského dle bodu 15. důvodové zprávy
17. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Jungmannova dle bodu 16. důvodové
zprávy
18. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 17. důvodové zprávy
19. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 18. důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

23

Využití podpory poskytnuté občanskému sdružení Stopy
paměti, o. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 23.

24

Využití podpory poskytnuté společnosti PEŘEJ tours s.r.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat nápravná opatření dle důvodové zprávy
T: březen 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
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Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

25

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pol.
2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
kontrolní výbor
Bod programu: 25.

26

Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyřazení předloženého nedokončeného majetku z účetní evidence města
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru koncepce a rozvoje uplatnit v rámci aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje podněty dle důvodové zprávy
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 27.

28

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS
Přichystalova 64, dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS
Přichystalova 64, dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s manžely s xxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1, dle předložené
důvodové zprávy
6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové
zprávy
7. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené
důvodové zprávy
8. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 4, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.
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Tramvajová trať - změna rozhodnutí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. revokuje
své usnesení č. 26 část č. 2, z 99. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9.10.2013
3. revokuje
své usnesení č. 44, část č. 2, z 94. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27.08.2013
4. schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D262000001/2 a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k projektu Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
5. schvaluje
statut řídícího výboru projektu Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc dle přílohy č. 2
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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30

IPRM – dodatky smluv o realizaci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zněním
- Dodatku č. 5 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc –
Městské parky
- Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc –
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
3. pověřuje
k podpisu Dodatku č. 5 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc
– Městské parky a Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města
Olomouc – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc primátora statutárního města
Olomouce Martina Novotného
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Holický les - rozhodnutí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu č. 11091596 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí podepsanou zástupcem SFŽP ČR dne 6.11.2013
3. pověřuje
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, k podpisu Smlouvy č. 11091596
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí podepsané zástupcem SFŽP ČR dne 6.11.2013
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Podzemní kontejnery v MPR - závěrečné vyhodnocení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Integrovaný systém nakládání
s odpady – podzemní kontejnery v MPR, kontejnery na mobilní sběr BRKO" včetně
příslušných výpisů z bankovních účtů č. 94-6127811/0710 a č. 4952412/0800 do konce roku
2025 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí ekonomického odboru
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3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnými zakázkami
vyhlášenými v rámci realizace projektu "Integrovaný systém nakládání s odpady – podzemní
kontejnery v MPR, kontejnery na mobilní sběr BRKO" do konce roku 2025 dle bodu 3.3
důvodové zprávy
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru investic
vedoucí odboru životního prostředí
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Integrovaný systém
nakládání s odpady – podzemní kontejnery v MPR, kontejnery na mobilní sběr BRKO"
do konce roku 2025 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu
a během této doby zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby, s výjimkou věcných břemen
váznoucích na pozemcích realizace akce parc. č. 75/135 a 104/3 v kat. úz. Olomouc-město,
zřízených ve prospěch Dalkia Česká republika, a.s., Metropolitní síť Olomouc a.s. a ČEZ
Distribuce, a.s., čísla vkladů: V-2520/2005-805, V-14040/2005-805, V-9799/2004-805 a V687/2013-805) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu (tj. minimálně
do 30.11.2017). Po tutéž dobu bude zajištěno řádné plnění účelu akce a to i v případě,
že dojde k výkonu práv odpovídajícím výše uvedeným věcným břemenům a bude udržena
kapacita odděleného systému separace a svozu odpadů dle bodů 3.1 a 3.2 důvodové zprávy
T: 17. 12. 2013
O: vedoucí odboru životního prostředí
6. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol,
Smlouva o výpůjčce majetku PO - škole, Smlouvy
o bezúplatném převodu majetku PO - školám

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární
město Olomouc, dle bodu 1 důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce majetku města příspěvkové organizaci - škole dle bodu 2
důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy
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4. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku města příspěvkovým organizacím školám dle bodu 3 důvodové zprávy a dle příloh důvodové zprávy
5. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací
- škol
6. ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol na jednání Zastupitelstva
města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Pojmenování ulic

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s navrženými názvy ulic dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit navržené názvy ulic dle upravené důvodové zprávy na zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
4. doporučuje
ZMO schválit navržené názvy ulic
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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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: 38.
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36

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2013 - 2017 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy
na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 39.
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Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 24. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 40.

38

Organizační
záležitosti
vyhodnocení
návštěvnosti
přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizovat postup dle důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 41.

39

Organizační záležitosti - "Pravidla pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:
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1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
"Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce"
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 4. 12. 2013
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 41. 1.
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Návrh delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm &
TD Olomouc a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm & TD Olomouc, a. s.,
dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm & TD, a. s.,
dle předložené důvodové zprávy
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Předložil:
Novotný Martin, primátor města
Bod programu: 42.
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SK Sigma Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc,
a. s., dne 19.12.2013 s platností i pro případný náhradní termín dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
SK Sigma Olomouc, a. s., na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:

Novotný Martin, primátor města
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 43.
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42

Řešení splátky půjčky Aquaparku Olomouc, a. s., v roce 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
projekty spolupráce mezi AQP, a. s., a SMOl v r. 2014
3. schvaluje
rozdělení splátky půjčky dle důvodové zprávy
4. ukládá
realizovat projekt č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: září 2014
O: vedoucí odboru školství
5. ukládá
realizovat projekt č. 2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
T: září 2014
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 44.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora
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