USNESENÍ
z 116. schůze Rady města Olomouce, konané dne 7. 4. 2014
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 (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním
plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
informace o plnění usnesení RMO:
- k termínu plnění 7. 4. 2014 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
2. prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B) důvodové zprávy
3. vypouští ze sledování
část 3 bodu 31 usnesení RMO ze dne 14. 5. 2013 týkající se Výroční zprávy Informačního
centra Olomouc za rok 2012 dle části A) důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1.1. záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 16. 2. 2012 ve znění dodatku
č. 1 uzavřenou se společností DCI KINO Olomouc s.r.o. Změnou smlouvy o nájmu by mělo
dojít k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
1.2. postup při stanovení DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
1.3. záměr směnit ideální podíl 1/3 pozemků parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a nádvoří,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový dům, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 732/4 ostatní plocha a
parc. č. 732/10 ostatní plocha, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace,
chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemků a nebudou
proto předmětem směny, parc. č. 732/11 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem směny, parc. č. st. 1546/1 zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1054, bytový dům,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. st. 1545/2

zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p.
1055, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny,
parc. č. 733/2 orná půda a parc. č. 732/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 735/21 orná půda, parc. č.
735/16 zahrada, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení, které nejsou
součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc. č. 723/1 orná půda, ideální
podíl 1/3 pozemku parc. č. 761/6 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
1.4. záměr směnit ideální podíl 1/3 pozemků parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a nádvoří,
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový dům, která není
součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 732/4 ostatní plocha a
parc. č. 732/10 ostatní plocha, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace,
chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemků a nebudou
proto předmětem směny, parc. č. 732/11 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem směny, parc. č. st. 1546/1 zastavěná plocha a
nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1054, bytový dům,
která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. st. 1545/2
zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p.
1055, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny,
parc. č. 733/2 orná půda a parc. č. 732/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 735/24 orná půda, parc. č. 734/3
orná půda, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí
pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 735/23 orná půda a část pozemku
parc. č. 735/35 orná půda (dle GP parc. č. 735/40 orná půda) o výměře 634 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy
bod č. 1.5.
1.5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostor sloužící podnikání o celkové výměře
544,93 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní náměstí č. o. 38, která je
součástí tohoto pozemku, za účelem provozování restaurace. Nájemce bude povinen
zachovat stávající název „Hanácká hospoda“, podávat jídla místní regionální kuchyně a složit
kauci odpovídající výši tříměsíčního nájemného před podpisem nájemní smlouvy dle
důvodové zprávy bod č. 1.13.
1.6. předběžný záměr koupě části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha o výměře 6 m2
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ze společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do
vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra části pozemku bude upřesněna
po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
1.7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
1.8. záměr pronajmout pozemek parc. č. 338/7 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
1.9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
1.10. záměr prodat pozemek parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména budova č. p. 471, jiná
stavba, a příjezdové komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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1.11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru – garáže č. 12 o výměře 25,34 m2 v 1. NP
budovy bez čp/če, obč. vyb, ul. Vrchlického, která je součástí tohoto pozemku dle důvodové
zprávy bod č. 2.5.
1.12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP
budovy bez čp/če, obč. vyb, Tererovo náměstí, která je součástí tohoto pozemku dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
1.13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostor o celkové výměře 113,22 m2 v 1. NP
budovy č. p. 551, obč. vyb, ul. Sokolská č. o. 48, která je součástí tohoto pozemku dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
1.14. předběžný záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha
o výměře 3 206 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce
do vlastnictví Olomouckého kraje. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
1.15. změnu náležitostí smlouvy u pronájmu části pozemku parc. č. 116/114 ostat. pl.
o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle
důvodové zprávy bod č. 3.1.
1.16. pronájem částí pozemků parc. č. 959/7 o výměře 93 m2 a parc. č. 624/10 o výměře
118 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti NEZVALOVA
ARCHA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
1.17. uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemků parc. č. 959/7 o výměře 93 m2 a
parc. č. 624/10 o výměře 118 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se
společností ZRNO, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
1.18. pronájem části pozemku parc. č. 1510 ostat. pl. o výměře 84 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
1.19. pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 779 m2 v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
1.20. pronájem části pozemku parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 532 m2 v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.
1.21. pronájem části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
1.22. pronájem části pozemku parc. č. 462/1 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
1.23. pronájem části pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
1.24. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře
500 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.8.
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1.25. pronájem části pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
1.26. pronájem pozemku parc. č. 1782 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
1.27. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 938/46 ostat. pl. o výměře 6,5 m2
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.11.
1.28. pronájem části pozemku parc. č. st. 184 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 96,92 m2 v 1. NP budovy č.
p. 853, bydlení, Mariánská č.o. 7, která je součástí tohoto pozemku, spolku o. s. Povzbuzení
dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
1.29. pronájem části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 245,50 m2 ve 2. NP budovy
č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída č. o. 3, která je součástí tohoto pozemku, Nadačnímu
fondu Zdravé české ruce dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
2. nevyhovuje žádosti
2.1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru sloužícího
podnikání o celkové výměře 544,93 m2 v 1. NP a 1. PP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní
náměstí č. o. 38, která je součástí tohoto pozemku dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
2.2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná
půda o výměře 779 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.4.
2.3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře
779 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
2.4. spolku o. s. Povzbuzení o pronájem části pozemku parc. č. st. 184 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře
96,92 m2 v 1. NP budovy č. p. 853, bydlení, Mariánská č.o. 7, která je součástí tohoto
pozemku, na dobu určitou pěti let dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
3. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.2.
4. souhlasí
s umístěním klimatizační jednotky do sklepních prostor domu Pavelčákova č.p. 1, č.o. 21
(bytový dům), stavba je součástí pozemku parc.č.st. 464 zast.pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc město, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
5. revokuje
5.1. usnesení RMO ze dne 10. 2. 2014, bod programu 2, bod 1.4 důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO schválit prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – trenažér pro koně, která není
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti MORAVO trading spol.
s r. o. za kupní cenu ve výši 606 191,- Kč bez DPH se zdůvodněním dle důvodové zprávy
za podmínky doložení faktur dokládajících skutečně vynaložené náklady na odstranění
ekologické zátěže dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
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5.2. usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013, bod programu 2, bod 3.13. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 721 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
5.3. usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013, bod programu 2, bod 3.15. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Nové
Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č.
3.4.
5.4. usnesení RMO ze dne 3. 12. 2013, bod programu 2, bod 5.12. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO schválit 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. 4.1.
5.5. usnesení RMO ze dne 3. 12. 2013, bod programu 2, bod 5.12. důvodové zprávy ve věci
doporučení ZMO nevyhovět 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. 4.1.
5.6. usnesení RMO ze dne 3. 12. 2013, bod programu 2, bod 5.12. důvodové zprávy ve věci
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. 4.1.
6. ukládá
odboru ekonomickému zajistit v Zastupitelstvu města Olomouce projednání úpravy zřizovací
listiny organizace Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace spočívající
v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo organizace Zoologická zahrada
Olomouc, příspěvková organizace hospodařit, dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
T: 26. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
7.1. prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba jiného vlastníka – trenažér pro koně, která není součástí tohoto pozemku a
nebude předmětem převodu, společnosti MORAVO trading spol. s r. o. za kupní cenu
ve výši 1 035 991,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.2. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva ve prospěch statutárního města
Olomouce k pozemkům parc. č. 311/1 ostatní plocha o výměře 10 726 m2 a parc. č. 311/12
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 041 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec
Olomouc se společností Czech Republic Onamba s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
7.3. prodej pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto
pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú.
Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka -komunikace,
která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti TSR Czech
Republic s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 710,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
7.4. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2012/Hoa se xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
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8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
8.1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 735/35 orná půda v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 734/3 orná půda, parc.
č. 735/16 zahrada, parc. č. 735/20 orná půda, parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/23
orná půda, parc. č. 735/24 orná půda a parc. č. 735/35 orná půda, vše v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
8.3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku parc. č. 735/35 orná půda
o výměře 200 - 250 m2, parc. č. 734/3 orná půda o výměře 180 m2 a parc. č. 735/23 orná
půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
8.4. žádosti společnosti Apis Trading s.r.o. o směnu pozemku parc. č. 57/25 orná půda
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Apis Trading s.r.o.
za pozemky parc. č. 735/35 orná půda, parc. č. 734/3 orná půda, parc. č. 735/23 orná půda,
parc. č. 735/24 orná půda, parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/20 orná půda a parc. č.
735/19 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
8.5. žádosti společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 2000 ostatní
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka protihluková stěna, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a
pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém
se nachází stavba jiného vlastníka - komunikace, která není součástí tohoto pozemku a
nebude předmětem převodu, za kupní cenu ve výši 8 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č.
4.1.
8.6. žádosti společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prominutí úhrady bezdůvodného
obohacení za užívání pozemků parc. č. 2000 ostatní plocha o výměře 104 m2 a parc. č.
438/47 ostatní plocha o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za dva roky
zpětně přede dnem převodu vlastnického práva ve výši 57,- Kč bez DPH/m2/rok, tj. celkem
22 346,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
9. uděluje
souhlas společnosti DCI KINO Olomouc s.r.o. s podnájmem části pozemku parc. č. st. 15
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru
sloužícího podnikání o celkové výměře 1 164,20 m2 v 1. PP, 1. NP, 2. NP budovy č. p. 572,
obč. vyb., ul. Sokolská č. o. 25, která je součástí tohoto pozemku, Univerzitě Palackého
v Olomouci od 15. do 20. 4. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
10. souhlasí
s realizací záměru „Odbahnění Bázlerovy pískovny“ na pozemku parc. č. 477/9 vodní plocha
v k. ú. Černovír, obec Olomouc a s uložením sedimentu na pozemku parc. č. 400/1 orná
půda v k. ú. Černovír, obec Olomouc spolku SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody
střední Moravy dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.
11. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 6 805 m2, pozemků
parc. č. 441/8 trvalý travní porost o výměře 14 m2, parc. č. 477 orná půda o výměře
1 494 m2, parc. č. 478 ostatní plocha o výměře 700 m2, parc. č. 1294/21 orná půda
o výměre 1 714 m2, parc. č. 393/9 ostatní plocha o výměře 2 422 m2 a parc. č. 1293 ostatní
plocha o výměře 1 461 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc a pozemku parc. č. 477/9
vodní plocha o výměře 3 820 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc spolku SAGITTARIA –
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Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.
12. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 7 362 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
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. 13 (Horní náměstí 18), bytový dům, na pozemku parc. č. st. 436/3
zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 42.050.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je
povinen kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce
o prodeji předmětných nemovitých věcí.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí a
budoucí záměr využití.
Nabídka 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 případně vrácena.
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 3. 6. 2014 do 15:30 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 HORNÍ
NÁMĚSTÍ 18“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 29. 4. 2014 a 13. 5. 2014 vždy v 10:00 hod.
Informace o prodávaných nemovitých věcech, uzavřených nájemních smlouvách, Dohodách
o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnáním,
Smlouvách ve smyslu § 51 a § 50a, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
znaleckém a statickém posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 13 (Horní náměstí 18), bytový dům, na
pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu
Šnevajsovi zajistit tuto změnu před prodejem předmětných nemovitých věcí, dle důvodové
zprávy bod 1.1.
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky k povinné budově č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu
veřejnosti pasáží budovy č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle
důvodové zprávy bod 1.1.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání budovy č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zajištění umístění,
provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace kamery
s převodníkem a kabeláže včetně optického vlákna na budově č. p. 13 na pozemku parc. č.
st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.1.
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4, 436/5 a
436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří, a pozemkům parc. č. st. 436/4, 436/5 a 436/6, vše
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, a to služebnost
uchycení nosné ocelové konstrukce a zastřešení průchodu - pasáže budovy č. p. 13
na pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec
Olomouc ve prospěch budovy č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří a pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4, 436/5 a
436/6, vše zastavěná plocha a nádvoří a pozemkům parc. č. st. 436/4, 436/5 a 436/6, vše
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, a to služebnost
stezky, přičemž obsahem této služebnosti je zajištění přístupu ke sklepům v budově č. p. 13
na pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec
Olomouc ve prospěch budovy č. p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří a pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
8. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
č. p. 513, bydlení (Synkova 11), pozemek parc. č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č. p. 514, bydlení (Synkova 13) a pozemek parc. č. st. 539 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 515, bydlení (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce,
obec Olomouc. Záměrem města je předmětné nemovité věci prodat po jednotkách dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které za tímto účelem budou vymezeny
na základě prohlášení, dle důvodové zprávy bod 1.3.
9. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to 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.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 1.275.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je
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povinen kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí.
Nabídka 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
případně vrácena. 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,
trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 2. 6. 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 obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Prohlídka bytu se uskuteční dne
15. 4. 2014 a dne 13. 5. 2014 vždy v 9:30 hod. Informace o prodávaných nemovitých věcech
a znaleckém 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, 588 488 456.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.4.
10. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1262 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba (garáž) jiného vlastníka, která není součástí tohoto
pozemku a nebude předmětem převodu, dle důvodové zprávy bod 1.5.
11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1685
zahrada a pozemku parc. č. 1684/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zejména
budova č. p. 183, jiná stavba, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, dle
důvodové zprávy bod 1.6.
12. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha o výměře 10 m2 a část
pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,
dle důvodové zprávy bod 1.7.
13. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 136/4 v domě
č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemcích parc. č. st. 347, 353, oba zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech domu č.
p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 949.999,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky 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, panu xxxxxxxxxxxxxxxx,
za kupní cenu ve výši 1.099.999,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9.
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15. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kaucí, každé ve výši 10.000,- Kč, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.10.
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
16. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o zrušení výběrového řízení formou obálkové metody a
o opětovné nabídnutí odkoupení jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové
jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č.
st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem
o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu 750.000,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.10.
17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě
č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na
společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Povel, obec Olomouc, žadatelům v tomto pořadí:
1)
xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč, z toho jednotka a
spoluvlastnický podíl na domě za 1.189.695,- Kč a podíl na pozemku za 10.305,- Kč,
2)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 762.002,- Kč, z toho jednotka a
spoluvlastnický podíl na domě za 751.697,- Kč a podíl na pozemku za 10.305,- Kč,
3)
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 761.000,- Kč,
z toho jednotka a spoluvlastnický podíl na domě za 750.695,- Kč a podíl na pozemku
10.305,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10.
18. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 10.000,- Kč společnosti
FINBER, s.r.o. a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.11.
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
19. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č.
1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 738/7916 na
společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti
738/7916 na pozemcích parc. č. st. 16/1, 16/2, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši
870.000,- Kč. Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky
budou doručeny do 5. 5. 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 SOKOLSKÁ 29“.
Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu za předmětné nemovité věci, nabídka
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a
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IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídka 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 případně
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 1.11.
20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1180 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 45.600,- Kč a to:
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 718,- Kč,
ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve
výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku České republice – Fakultní nemocnici
Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 553,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 718,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč,
ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 718,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč,
ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 1280/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 4.267,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 180/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 600,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 718,- Kč,
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ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku Římskokatolické farnosti Olomouc –
Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 553,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 718,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 1.107,- Kč,
ideální podíl 170/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 567,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní
cenu ve výši 553,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku společnosti FINBER s.r.o. za kupní
cenu ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 166/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za
kupní cenu ve výši 553,- Kč,
ideální podíl 332/13679 shora uvedeného pozemku do SJM manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč,
- ideální podíl 431/27358 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 718,- Kč,
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.12.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č.36/2 zahrada v k.ú.
Pavlovičky, obec Olomouc v rozsahu cca 40 m2, který je ve vlastnictví manželů
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 25/6 orná půda v k.ú.
Pavlovičky, obec Olomouc v rozsahu cca 22 m2, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti-pozemku parc,.č. 369/16 vodní plocha
o výměře 191 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy
a
současně nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemku parc.č. 369/16
vodní plocha o výměře 191 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je
ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 4 předložené
důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 13009 - ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc energetická opatření - zrušení ZŘ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc
– energetická opatření“ archivní číslo 13009.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc – energetická opatření“ archivní
číslo 13009.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 1.

6

Veřejná zakázka č. 13010 - ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc energetická opatření - zrušení ZŘ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou k veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Řezníčkova 7,
Olomouc – energetická opatření“ archivní číslo 13010.
2. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc – energetická opatření“
archivní číslo 13010.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 2.

7

Veřejná zakázka č. 13098 Metropolitní síť Olomouc - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné
zakázce s názvem „Metropolitní síť Olomouc“, archivní číslo 13098.
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.
3. ukládá
odboru investic informovat RMO o předpokládané trase vedení optického kabelu
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 5. 3.

8

Napojení stezky pro pěší z ul. Wittgensteinova na ul. Domovina
- přímé zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. schvaluje
uzavřít smlouvu o dílo se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 4.

9

Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A a část B
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A
3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2014 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část B
5. ukládá
připravit návrh vykrytí příspěvku na rekonstrukci fotbalových stadionů v rámci konání ME
hráčů do 21 let
T: 22. 4. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

10

Výsledky hospodaření SMOl za rok 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření SMOl za rok 2013 včetně všech příloh
2. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce výsledky hospodaření SMOl
za rok 2013 včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2013, a to "bez
výhrad"
b) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

11

Účetní závěrka SMOl k 31.12.2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh
2. ukládá
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce účetní závěrku SMOl
sestavenou k 31.12.2013, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
účetní závěrku SMOl sestavenou k 31.12.2013, v souladu se zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 220/2013 Sb.
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4. doporučuje zastupitelstvu města
pověřit 1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha podpisem „Protokolu o schvalování účetní
závěrky“.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

12

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Synkova 4, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+0 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1a)
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1s xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod 1b)
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1c)
d) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1d)
e) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1e)
f) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1f)
g) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s Michaelou Balákovou, Vladimírem
Balákem dle důvodové zprávy bod 1g)
h) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+0 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1h)
ch) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1ch)
i) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 83, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1i)
j) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 1j)
k) Náves Svobody 41, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s Klubem dvojčat a vícerčat,
zapsaným spolkem dle důvodové zprávy bod 1k)
l) Peškova 2, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1l)
m) Holická 51, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 1m)
n) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2a)
o) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2b)
p) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2c)
q) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2d)
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r) tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod 2e)
ř) U Letiště 6, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod 2f)
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 3 měsíce s nájemcem:
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc, č. b. 6
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc, č. b. 21
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)
3.
s převedením nájemních smluv po odstěhování nájemců:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a, b)
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se zpětnou účinností od 1. 2.2014 k bytu č. 10, Ztracená 1,
Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6)
výpověď z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.
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Plavecký stadion - tobogánová věž

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. ukládá
odboru investic zajistit investiční záměr dle důvodové zprávy.
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru investic
3. ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic předložení RZ na jednání RMO a
následně ZMO jako nové akce plánu 2014.
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 10.
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14

Horní náměstí

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. ukládá
postupovat dle bodu 1 a 2 závěru důvodové zprávy.
T: 26. 5. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 11.

15

Lošov - průtah

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. ukládá
projednat s vedením Správy silnic Olomouckého kraje možnost realizace akce dle důvodové
zprávy
T: 12. 5. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 12.

16

Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - založení
spolku

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s předloženými stanovami a se založením spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady OK,
z.s." dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce dne 5.5.2014 materiál ve věci schválení stanov a
založení spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady OK, z.s."
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru životního prostředí
4. doporučuje zastupitelstvu města
schválit předložené stanovy a založení spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady OK, z.s."
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5. doporučuje zastupitelstvu města
pověřit primátora města podpisem stanov a zakladatelské smlouvy spolku měst, obcí a
mikroregionů " Odpady OK, z.s."
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 14.

17

Podchod - ulice Barákova

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postupovat dle varianty A důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.
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Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HERNA-BAR
PENALTA
v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 36 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dvořákova 26A Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014.
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,9 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxx, Šubova 46, 772 00
Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2014.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17.
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele f. Hua Ying, s.r.o., tř.17.listopadu,
779 00 Olomouc, na dobu od 1. 5. do 3.10. 2014.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ BAR MAXI v
ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 37,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Buková
6032, 760 01 Zlín, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu
61,79 m2 pro žadatele f. FREEMORGAN club
s.r.o., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 10.4. do 31.10. 2014.
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7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR MI CASA SU
CASA v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 56,25 m2 pro žadatele
p.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 59, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení PIVNICE v ulici
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Stříbrnice 91,
752 01, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR
APOLONIA v ulici Tovární 42a, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele f.LEONINO CZ
s.r.o. , Tovární 43, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9 2014.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele f. RK Invest, spol.s r.o.
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIVADELNÍ KLUB v
ulici Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 48 m2 pro žadatele f. RK Invest s.r.o., Dornych
2a, Trnitá 420, 617 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna
BOHÉMA v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Masarykova 36, 772 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014.
13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HENRI CAFÉ v ulici
Ostružnická 5, Olomouc, v rozsahu 3,5 m2 pro žadatele f. M-CENTRUM a.s., Mlýnská 30,
796 01 Prostějov, na dobu od 1.4. do 30.9. 2014 .
14. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA
v ulici 1.máje 38 , Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele pí.xxxxxxxxxxxxxxxx, Okružní 7,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014 .
15. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele f. Koktejly a sny Catering
s.r.o., Bořivojova 7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014
16. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014 .
17. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici
Ostružnická 24, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele f. LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.6. do 30.9. 2014.
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18. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení DIAMOND CAFÉ v
ulici Uhelná 6, Olomouc, v rozsahu 22 m2 pro žadatelku pí.xxxxxxxxxxxxxxxx, Neředínská
24, 779 00 Olomouc, na dobu 1.4. do 31.10. 2014.
19. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RESTAURACE
LEGUÁN v ulici tř.Svornosti 15, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Albertova 3d, 779 00 Olomouc, na dobu od 18.4. do 30.10. 2014.
20. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SIDE STREET v ulici
Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 18,75 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxxxx , Dolní
náměstí 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
21. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BAR U CHLUPATÉ
KOULE v ulici Horní náměstí 13, Olomouc, v rozsahu 37,88 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
22. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici
Dolní náměstí 15 , Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele Sociální družstvo Stabilita
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2014 .
23. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v
ulici Dánská 5, Olomouc, v rozsahu 19.8 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nová 22,
783 36 Křelov, na dobu od 20.4. do 19.10. 2014.
24. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení SPORT BAR
SMURAJ v ulici I.P.Pavlova 69 , Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele
pí.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Daskabát 65, 779 00 Daskabát, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014 .
25. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOVE COFFEE v ulici
Masarykova 56 , Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxxxxx, Nerudova 572
796 01 Prostějov, na dobu od 10.4. do 31.10. 2014 .
26. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu 10 m2 + 4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Vojanova 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 15. 5. do 15.9. 2014.
27. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Kavárna a cukrárna
MAMKA v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatele f. Cukrárna a
Kafárna s.r.o., 9.května, 688 01 Uherský Brod, na dobu od 15.4. do 30.9. 2014.
28. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení COFFEE& MORE v
ulici Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele f.L&R CZ, s.r.o, Riegrova 24,
779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 31.10. 2014.
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

19

Sleva jízdného

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí slevy dle důvodové zprávy
3. ukládá
informovat dopravce DPMO, a.s.
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.

20

Vyhodnocení zrušení linky č. 23 ve vazbě na zavedení TT a
změny v autobusovém provozu Nových Sadů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s odpovědí petentům dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T: 22. 4. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Označení vlastníka

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

22

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Štítného dle důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

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: 22.

24

Letiště Olomouc - Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zveřejněním záměru dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. ukládá
zveřejnit záměr na úřední desku
T: 22.4.2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. ukládá
informovat RMO o obdržených nabídkách
T: 12. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
5. souhlasí
s prodloužením smlouvy dle bodu 2 důvodové zprávy
6. ukládá
podepsat dodatek smlouvy dle bodu 2 důvodové zprávy
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
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Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

25

Dotace-projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.
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ITI Olomoucké aglomerace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

27

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova
10 - vratka finančních prostředků

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10,
vrácení finančních prostředků dle důvodové zprávy
T: 22. 4. 2014
O: ředitel příspěvkové organizace
3. schvaluje
rozpočtovou změnu související s vratkou finančních prostředků dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.
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28

Školské rady - jmenování zástupců zřizovatele

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
zástupce zřizovatele do školských rad jednotlivých škol dle upravené přílohy důvodové
zprávy
3. ukládá
informovat jmenované zástupce zřizovatele o přijatém usnesení
T: 22. 4. 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

29

Víceleté financování v oblasti kultury

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit ZMO návrh projektů dle upravené důvodové zprávy k zařazení do programu
víceletého financování
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

30

Rodinná politika SMOl na roky 2014 - 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
Rodinnou politiku statutárního města Olomouce na roky 2014 - 2015
3. ukládá
předložit zprávu o naplňování Rodinné politiky SMOl, dle důvodové zprávy
T: září 2014
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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31

Víceleté financování projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit ZMO návrh projektů uvedených pod pořadovým číslem 1 až 5 v příloze č. 1
důvodové zprávy k zařazení do programu víceletého financování
T: zasedání ZMO
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.
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Projekt Bezbariérová Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit požadavek na prostředky pro zhotovení projektové dokumentace bezbariérových
tras do rozpočtu na rok 2015, dle důvodové zprávy
T: září 2014
O: vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.

33

Zpřístupnění chrámu sv. Mořice

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

34

Využití fin. podpory na projekt COLORES FLAMENCOS
Mezinárodní festival flamenca a španělské kultury Olomouc
25.-28.7.2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.
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35

ZŠ sv. Voršily - vybavení suterénních prostor školy

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

36

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Erenburgova 26,
dle předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1,
dle předložené důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických
vězňů 4, dle předložené důvodové zprávy
5. neschvaluje
žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu
bytů zvláštního určení, dle předložené důvodové zprávy
6. neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů
zvláštního určení, dle předložené důvodové zprávy
7. schvaluje
žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu
bytů zvláštního určení, dle předložené důvodové zprávy
8. neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů
zvláštního určení, dle předložené důvodové zprávy
9. neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výměnu bezbariérového bytu, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 36.
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37

Pracovní cesta do Slovinska

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
účast na zahraniční cestě dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s využitím služebního vozidla VW Caravelle 4M8 8899 dle důvodové zprávy
Předložil:
Machova Eva
Bod programu: 37.

38

Werichova ul. - parkoviště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
se zpracováním a podáním žádosti do Integrovaného operačního programu v rámci IPRM
Revitalizace a regenerace sídliště
3. schvaluje
složení projektového týmu dle bodu č. 3 DZ
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

39

Strategie inteligentní specializace (RIS 3) - nominace členů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
nominaci RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, do Krajské rady pro inovace
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

40

Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ Spojenců - hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s přijetím dotace ve výši 1 911 650,0 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/42.02103 ZŠ
Spojenců - hřiště, 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.1.12/2.1.00/42.02103 ZŠ Spojenců - hřiště.
4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 40.

41

Holický les - kamenný kříž

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s restaurováním a umístěním kamenného kříže dle DZ
3. ukládá
náměstkovi primátora RNDr. L. Šnevajsovi podepsat smlouvu dle DZ
T: 26. 5. 2014
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

42

Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 42.

43

Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu VHS, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu města
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodářské
společnosti Olomouc, a.s. dle upravené důvodové zprávy
3. ukládá
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl na nejbližší zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 43.

44

Cena města - pracovní skupina

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. odvolává
stávající členy pracovní skupiny
3. jmenuje
členy pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy
4. ukládá
svolat jednání pracovní skupiny
T: 22. 4. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 44.

45

Zpřístupnění kostelů a kaplí v turistické sezóně r. 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. souhlasí
s poskytnutím příspěvků dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
3. doporučuje
ZMO schválit příspěvky dle důvodové zprávy.
4. ukládá
předložit příspěvky dle předložené důvodové zprávy ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 45.
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46

Různé - Flora

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy podle návrhu na řešení dle důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 46.

47

Různé - pevnůstka Chválkovice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
ústní důvodovou zprávu
2. schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod z majetku Ministerstva obrany do majetku města
Olomouce
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 47.

48

Stanovení termínů konání RMO ve 2. pololetí roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
termíny konání RMO ve 2. pololetí roku 2014 dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 48.

JUDr. Martin Major, MBA v. r.
primátor města Olomouce

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