
 

USNESENÍ 
 

z 6. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 12. 2014 
 

 

 

1 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1 
až č. 6 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
 

2. schvaluje 
záměr pronajmout jednotku č. 37/2, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 37 na pozemku parc. 
č. st. 1487/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami inženýrských sítí, předávací stanicí pára – 
voda, gastro zařízením občerstvení a dalším vybavením jednotky (objekt SO 02) a budovu č. 
p. 1202 na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Olomouc-město, 
obec Olomouc, včetně spojovací chodby s terasou nad pozemkem parc. č. 264/8 zahrada v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména 
přípojkami inženýrských sítí, předávací stanicí - horkovod, pamětní deskou na části pozemku 
parc. č. 105/89 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, gastro zařízením 
restaurace a dalším vybavením budovy (objekt SO 03) společnosti Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

3. uděluje 
souhlas společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. s dočasným užíváním jednotky č. 37/2, 
jiný nebytový prostor, v budově č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 1487/4 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
zejména přípojkami inženýrských sítí, předávací stanicí pára – voda, gastro zařízením 
občerstvení a dalším vybavením jednotky (objekt SO 02) a budovy č. p. 1202 na pozemku 
parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Olomouc-město, obec Olomouc, včetně 
spojovací chodby s terasou nad pozemkem parc. č. 264/8 zahrada v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami inženýrských sítí, 
předávací stanicí – horkovod, pamětní deskou na části pozemku parc. č. 105/89 ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, gastro zařízením restaurace a dalším 
vybavením budovy (objekt SO 03) na dobu určitou do dne uzavření nájemní smlouvy k těmto 
nemovitým věcem dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

4. souhlasí 
s realizací stavebních úprav spočívajících v provedení omyvatelné úpravy stěny a 
keramického obkladu ve skladu piva (místnost č. 0.23) v 1. PP, instalace nápojového potrubí 
ze skladu piva k místu výčepu v 1. NP a 2. NP, odpadu a přívodu vody v místnosti č. 2.14. s 
napojením na stávající instalaci v místnosti č. 1.23. společností Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s. v budově č. p. 1202 na pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc (objekt SO 03) společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
na vlastní náklady společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s.  bez možnosti kompenzace 
nákladů vynaložených na stavební úpravy a případného zhodnocení předmětu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.    
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5. bere na vědomí 
že jednotka č. 37/2, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 37 na pozemku parc. č. st. 1487/4 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, zejména přípojkami inženýrských sítí, předávací stanicí pára – voda, gastro 
zařízením občerstvení a dalším vybavením jednotky (objekt SO 02) a budova č. p. 1202 na 
pozemku parc. č. st. 1890 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.  Olomouc-město, obec 
Olomouc, včetně spojovací chodby s terasou nad pozemkem parc. č. 264/8 zahrada v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména přípojkami 
inženýrských sítí, předávací stanicí - horkovod, pamětní deskou na části pozemku parc. č. 
105/89 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, gastro zařízením restaurace a 
dalším vybavením budovy (objekt SO 03) jsou ve správě společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.2.    
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 2. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


