USNESENÍ
z 117. schůze Rady města Olomouce, konané dne 22. 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 a ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 4. 2014 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
4. vypouští ze sledování
- bod 15, část 7 usnesení RMO ze dne 15.1.2012 týkající se Jihoslovanského mauzolea
- bod 19, část 5 usnesení RMO ze dne 9.4.2013 týkající vymezení poldrů na Nemilance
- bod 31, část 4 usnesení RMO ze dne 24.2.2014 týkající se rekonstrukce prostor v přízemí
budovy radnice
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 1.
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Majetkoprávní záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
1.1. záměr prodat pozemek parc. č. 735/20 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na
kterém se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a studna, které nejsou součástí
pozemku a nebudou proto předmětem prodeje dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
1.2. záměr propachtovat pozemek parc. č. 735/19 orná půda o výměře 333 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
1.3. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 265/8 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú.
Neředín, obec Olomouc. Výměra bude upřesněna pro zpracování GP dle důvodové zprávy
bod č. 1.8.

1.4. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost o výměře
30 m2 a část pozemku parc. č. 130/4 orná půda o výměře 21 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxx za části pozemků parc. č. 118/1 trvalý travní
porost o výměře 275 m2, parc. č. 124/1 trvalý travní porost o výměře 1 310 m2 a parc. č.
130/13 orná půda o výměře 312 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví
statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP
dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
1.5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
15 m 2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
1.6. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 246 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
1.7. záměr propachtovat pozemek parc. č. 9/11 zahrada o výměře 295 m2 v k. ú. Řepčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
1.8. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1201/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
1.9. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 402 m2 v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
1.10. záměr propachtovat části pozemků parc. č. 111/2 ostat. pl. o výměře 37 m2, parc. č.
127/7 ostat. pl. o výměře 371 m2 a parc. č. 12/1 ostat. pl. o výměře 86 m2, vše v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.
1.11. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 513 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
1.12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 758/27 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú.
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.
1.13. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 496/2 orná půda o výměře 30 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
1.14. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 496/2 orná půda o výměře 23 m2
v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.9.
1.15. záměr prodat část pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 642/7 ostat. pl.)
o výměře 35 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.
1.16. záměr prodat pozemek parc. č. st. 2551 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která
není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemek parc. č. 978/4
zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je zejména studna, na pozemku
se dále nachází stavby jiného vlastníka, zejména studna a plechový stavební objekt, které
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č.
2.11.
1.17. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/24/2013/Plh ze dne 24. 6. 2013
na pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostatní plocha o výměře 208 m2 v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě
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existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
1.18. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/14/2011/Hr ze dne 5. 4. 2011 na
pronájem pozemků parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691 orná půda
o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a části pozemku parc. č.
1687/1 ostatní plocha o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a
podání žaloby na zaplacení v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu
nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové
zprávy bod č. 3.4.
1.19. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2006/Gl ze dne 13. 11. 2006
ve znění dodatku č. 1 na pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře
5 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřené se společností MEMA EXPORT-IMPORT
s.r.o. a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání
předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě nevyklizení předmětu nájmu dle
důvodové zprávy bod č. 3.5.
1.20. pronájem části pozemku parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc společnosti MARPER spol. s r.o. a společnosti BigBoard Praha, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 3.6.
1.21. pronájem částí pozemků parc. č. 469 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č. 531/2 ostat.
pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 849/30 orná
půda o výměře 74 m2 a parc. č. 985/3 trvalý travní porost o výměře 54 m2, vše v k. ú.
Řepčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.
1.22. pronájem části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 500 m2 v k. ú. Černovír,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
1.23. pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 251 m2 v k. ú. Povel, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
1.24. pronájem částí pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o celkové výměře 14,5 m2 v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
1.25. pronájem částí pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. o celkové výměře 9 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
1.26. pronájem částí pozemku parc. č. 624/19 ostat. pl. o celkové výměře 14 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
1.27. pacht pozemků parc. č. 337/16 orná půda o výměře 413 m2 a parc. č. 337/17 orná
půda o výměře 649 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Hanácká
zemědělská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
1.28. pronájem části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 145 m2 a části pozemku
parc. č. 546/2 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
1.29. pronájem pozemků parc. č. 697/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, parc. č.
697/2 lesní pozemek o výměře 9 m2 a parc. č. 697/3 lesní pozemek o výměře 226 m2, vše
v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
1.30. změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 5. 9. 2012 ve znění dodatku č. 1
uzavřené se společností Bronislava Paučková s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
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1.31. pronájem části pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, konkrétně pak části společných prostor budovy o celkové výměře
0,35 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 1017, bydlení, ul. I. P. Pavlova č. o. 62, která je
součástí tohoto pozemku, společnosti Sprintel s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18.
1.32. pronájem části pozemku parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u
Olomouce, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové výměře 43,30 m2 v 1. NP
budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí tohoto pozemku, paní
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
1.33. změnu náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č.
1647/2, parc. č. 1961/1, parc. č. 1721/65, vše ostat. pl. a parc. č. 1647/6 orná půda, vše
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.20.
1.34. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky
na pozemcích parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319/1 ostat. pl. a parc. č. 349/2 ostat. pl., vše
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 3.21.
1.35. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na
pozemcích parc. č. 1951/1 ostat. pl., parc. č. 1953/1 ostat. pl., parc. č. 1954 ostat. pl. a parc.
č. 1955/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
1.36. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na
pozemcích parc. č. 613/3 ostat. pl., parc. č. 2117 ostat. pl., parc. č. 2118 ostat. pl., parc. č.
2121 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
1.37. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na
pozemcích parc. č. 792/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 270/1, parc. č. 270/2, parc. č.
284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 285/5 ostat. pl., vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.24.
1.38. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení
včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení a plynovodní přípojky na
pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/48,
parc. č. 116/56, parc. č. 116/54 a parc. č. 116/52, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
3.25.
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1.39. zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku
parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
1.40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a
provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod
č. 4.1.
1.41. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2,
parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2,
parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2,
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností SCHIEBEL s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 4.6.
1.42. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. st. 217 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, vše v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
1.43. uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby příjezdové účelové
komunikace na pozemku parc. č. 309 ostatní plocha v k. ú. Topolany u Olomouce, obec
Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
1.44. uzavření smlouvy o udělení souhlasu s úpravou místní komunikace Hněvotínská na
pozemku parc. č. 631/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s Fakultní
nemocnicí Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.
2. nevyhovuje žádosti
2.1. manželů xxxxxxxxxxxx o zachování pachtovného u pachtu části pozemku parc. č. 803/1
orná půda o výměře 513 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve výši 2,- Kč/m2/rok dle
důvodové zprávy bod č. 2.7.
2.2. pana xxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 211/7 orná půda o výměře 3 737 m2, parc. č.
296/3 orná půda o výměře 157 m2, parc. č. 318/7 orná půda o výměře 333 m2, parc. č.
318/24 orná půda o výměře 856 m2, parc. č. 318/33 orná půda o výměře 243 m2, parc. č.
346/22 orná půda o výměře 4 123 m2, parc. č. 346/29 orná půda o výměře 1 508 m2, parc.
č. 346/42 orná půda o výměře 824 m2, parc. č. 346/53 orná půda o výměře 275 m2, parc. č.
346/54 orná půda o výměře 7 599 m2, parc. č. 346/56 orná půda o výměře 296 m2, parc. č.
346/57 orná půda o výměře 1 590 m2, parc. č. 346/58 orná půda o výměře 2 661 m2, parc.
č. 346/63 orná půda o výměře 226 m2, parc. č. 346/68 orná půda o výměře 1 120 m2, parc.
č. 346/74 orná půda o výměře 5 744 m2, parc. č. 346/75 orná půda o výměře 547 m2, parc.
č. 346/76 orná půda o výměře 264 m2, parc. č. 346/90 orná půda o výměře 4 571 m2, parc.
č. 351/6 orná půda o výměře 5 489 m2, parc. č. 351/20 orná půda o výměře 3 479 m2, parc.
č. 351/22 orná půda o výměře 1 663 m2, parc. č. 378/2 ostatní plocha o výměře 2 081 m2,
parc. č. 380/3 orná půda o výměře 699 m2, parc. č. 380/5 orná půda o výměře 194 m2, parc.
č. 380/9 orná půda o výměře 1 639 m2, parc. č. 380/12 orná půda o výměře 4 532 m2, parc.
č. 380/17 orná půda o výměře 5 414 m2, parc. č. 380/18 orná půda o výměře 1 818 m2,
parc. č. 380/19 orná půda o výměře 2 574 m2, parc. č. 380/20 orná půda o výměře
1 506 m2, parc. č. 380/23 orná půda o výměře 16 847 m2, parc. č. 380/26 orná půda
o výměře 1 475 m2, parc. č. 381/7 orná půda o výměře 1 736 m2, parc. č. 381/8 orná půda
o výměře 2 806 m2, parc. č. 381/10 orná půda o výměře 449 m2, parc. č. 381/12 orná půda
o výměře 325 m2, parc. č. 381/15 orná půda o výměře 4 057 m2, parc. č. 382/4 orná půda
o výměře 191 m2, parc. č. 382/11 orná půda o výměře 818 m2, parc. č. 383/9 orná půda
o výměře 740 m2, parc. č. 391/6 orná půda o výměře 516 m2, parc. č. 391/8 orná půda
o výměře 6 279 m2, parc. č. 391/10 orná půda o výměře 1 059 m2, parc. č. 391/12 orná
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půda o výměře 859 m2, parc. č. 391/15 orná půda o výměře 1 612 m2, parc. č. 393 ostatní
plocha o výměře 260 m2, parc. č. 394 ostatní plocha o výměře 111 m2, parc. č. 396 ostatní
plocha o výměře 157 m2, parc. č. 397 ostatní plocha o výměře 994 m2, parc. č. 402/8 orná
půda o výměře 580 m2, parc. č. 404 ostatní plocha 2 121 m2, parc. č. 405/2 ostatní plocha
o výměře 1 232 m2, parc. č. 406/6 orná půda o výměře 3 486 m2, parc. č. 406/11 orná půda
o výměře 981 m2, parc. č. 408/4 orná půda o výměře 469 m2, parc. č. 409/5 orná půda
o výměře 731 m2, parc. č. 410/2 orná půda o výměře 736 m2, parc. č. 410/10 orná půda
o výměře 1 419 m2, parc. č. 410/16 orná půda o výměře 410 m2, parc. č. 410/25 orná půda
o výměře 987 m2, parc. č. 410/32 orná půda o výměře 1 564 m2, parc. č. 411/4 orná půda
o výměře 10 020 m2, parc. č. 411/8 orná půda o výměře 2 257 m2, parc. č. 411/10 orná
půda o výměře 734 m2, parc. č. 413/3 orná půda o výměře 431 m2, parc. č. 414/2 orná půda
o výměře 760 m2, parc. č. 414/6 orná půda o výměře 1 644 m2, parc. č. 420 ostatní plocha
o výměře 494 m2 a parc. č. 421 ostatní plocha o výměře 2 289 m2, vše v k. ú. Topolany
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.
2.3. pana xxxxxxxxxxxxx o schválení zřízení služebnosti cesty přes pozemky parc. č. 679/15
orná půda a parc. č. 678/57 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch pozemku parc. č. 678/7 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 3.2.
2.4. pana xxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 740 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
3. souhlasí
s realizací stavebních úprav nájemcem spolkem Hanácký Aeroklub Olomouc o.s. části
pozemku parc. č. st. 1386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
konkrétně pak budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí tohoto pozemku,
spočívajících v opravě a nátěru střechy, zazdění jednoho okna, výměně oken a vstupních
dveří v celkové výši 209 420,15 Kč bez DPH (ke stanovené výši za stavební úpravy bude
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) dle
důvodové zprávy bod č. 3.16.
4. revokuje
4.1. usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013, bod programu 2, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 246 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx.
4.2. usnesení RMO ze dne 31. 1. 2012, bod programu 2, bod 3.2 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky na pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 291/11
ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 3.21.
4.3. usnesení RMO ze dne 1. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.11 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky na pozemku parc. č. 1955/3 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22.
4.4. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2012, bod programu 2, bod 3.6 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
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zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 613 ostat. pl., parc. č. 2117 ostat. pl., parc. č. 2118 ostat. pl., parc. č.
2121 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.
4.5. usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012, bod programu 2, bod 3.29 ve věci schválení
úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 792/2 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 270/1, parc. č. 270/2,
parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 zahrada, vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
3.24.
4.6. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2011, bod programu 2, bod 3.9 ve věci schválení změny
smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č.
116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 116/52,
parc. č. 116/51, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.25..
4.7. usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu 2, bod 2.23 důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č.
116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 116/52, parc. č. 116/51,
vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP
Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.25.
5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
5.1. směnu ideálního podílu 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 xxxxxxxx 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 a ideálního podílu 1/3 pozemku
parc. č. 761/6 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního
města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí panu xxxxxxxxxxxxxxx doplatek
cenového rozdílu ve výši 347 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
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5.2. služebnost cesty k pozemku parc. č. 761/6 vodní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
5.3. směnu ideálního podílu 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 xxxxxxx 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 s tím, že statutární město Olomouc
uhradí panu xxxxxxxxxx doplatek cenového rozdílu ve výši 924 922,-Kč dle důvodové zprávy
bod č. 1.2.
5.4. koupi ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní
cenu ve výši 116 667,- Kč, ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města
Olomouce za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč a ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2
orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 1.2.
5.5. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na koupi stavby bez čp/če na pozemcích parc.
č. st. 1842/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1842/1 zastavěná plocha a nádvoří,
vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
5.6. prodej pozemku parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavby jiného vlastníka, zejména oceloplechová brána, přístřešek na nářadí a
betonové nájezdní desky, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem
převodu, manželům xxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 48 299,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
5.7. výkup pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní
pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí pozemků
parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 934 m2 (dle GP parc. č. 3063/7 ostat. pl.) a parc. č.
3064/1 ostat. pl. o výměře 3 703 m2 (GP parc. č. 3064/7 ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec
Huzová za kupní cenu ve výši 85.479,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
5.8. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl.
o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda
o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda
o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností
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SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
5.9. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 217 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 4.7.
5.10. prodej pozemku parc. č. st. 2228/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
5.11. koupi pozemku parc. č. 415/4 ostat. pl. o výměře 549 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc
ze společného jmění manželů xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní
cenu ve výši 603 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
5.12. prodej pozemků parc. č. 137 orná půda a parc. č. 726 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 1 061 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.10.
5.13. prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc
paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 317 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
5.14. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 5.2.
5.15. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/3/2013/Hoa mezi statutárním
městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
6. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
6.1. petentům o bezúplatný převod pozemků dle přílohy č. 1d) důvodové zprávy bod č. 1.1.
6.2. žádosti paní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 809/5
ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.
1.1.
6.3. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
6.4. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 827/1 ostatní
plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.
6.5. žádosti pana xxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 740 m2
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
6.6. žádosti pana xxxxxxxxxxxx o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č.
443/1 orná půda o výměře 1 400 m2 a část pozemku parc. č. 443/5 orná půda o výměře
1 360 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
6.7. žádosti společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o prodej části pozemku parc. č 442/1 orná
půda o výměře 893 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
6.8. žádosti společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o uzavření budoucí kupní smlouvy na část
pozemku parc. č. 443/1 orná půda o výměře 1369 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.3.
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6.9. žádosti společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11.
2012, bod programu 3, bod 21 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti společnosti
LANEX s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 2955 m2 v k. ú. Povel,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
6.10. žádosti společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11.
2012, bod programu 3, bod 21 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti společnosti
LANEX s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 740 m2 v k. ú.
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
6.11. žádosti paní xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.
6.12. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
6.13. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
7. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 19. důvodové zprávy ve věci
schválení výkupu pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3
lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí
pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 391 m2 (dle GP parc. č. 3063/6 ostat. pl.) a
parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 700 m2 (GP parc. č. 3064/6 ostat. pl.), vše v k. ú.
Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce
za kupní cenu ve výši 83.841,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
8. doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s odložením rozhodnutí o nakládání s pozemky až do rozhodnutí Okresního soudu
v Olomouci ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti k pozemku parc. č. 809/2
zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (vedené pod sp. zn. 11 C 602/2013) dle důvodové
zprávy bod č. 1.1.
9. ukládá
odboru majetkoprávnímu informovat petenty po projednání celé záležitosti v ZMO, že převod
pozemků bude orgány statutárního města Olomouce řešen až po ukončení soudního sporu
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T: 9. 6. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3

Zpráva společnosti MORAVSKÁ
provozování vodovodů a kanalizací

VODÁRENSKÁ,

a.s.

o

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
výtah základních informací ze „ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ ZA ROK 2013“ dle důvodové
zprávy
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2. ukládá
odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým připravit zprávu o plnění plánu
obnovy vodohospodářské infrastruktury
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru investic
Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2. 1.

4

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1 důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti nájemců manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. st. 375/1 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostoru o celkové
výměře 554,2 m2 v 1. PP a 1. NP budovy č. p. 424, objekt k bydlení, Horní náměstí 23, která
je součástí tohoto pozemku, dle důvodové zprávy bod 1.1.
3. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 197 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dětřichov nad
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, jehož součástí je zejména budova č. p. 132, rodinný
dům, pozemek parc. č. 209/3 zahrada a pozemek parc. č. 209/2 orná půda, oba v k. ú.
Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 910.000,- 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.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí a
budoucí záměr využití.
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 právnické osoby název, sídlo a
IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště).
Nabídky budou doručeny do 27. 5. 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
DĚTŘICHOV 132“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro
případné vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 14. 5. 2014 ve 14:30 hod. Informace
o prodávaných nemovitých věcech, nájemní smlouvě 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, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.2.
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4. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec
Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 23 (Štěpánovská 10), bydlení, dle
důvodové zprávy bod 1.3.
5. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nemovitostí ze dne 10. 5. 2006, ve znění dodatku č.1 a č. 2,
na pronájem nemovitosti č. p. 23 a pozemku parc. č. 454, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1105 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, s veškerými součástmi a
příslušenstvím. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně výše nájemného
a rozsahu předmětu nájmu u pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří, z výměry
1105 m2 na výměru 1106 m2, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod
1.3.
6. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č.
195/24 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 296/21698 na společných částech domu č.
p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 296/21698 na pozemku parc. č. st. 616
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 680.000,- Kč.
Kupní cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je
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 27. 5. 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 DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 6“. 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
29. 4. 2014 a dne 13. 5. 2014 vždy v 10:15 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 upravené důvodové zprávy bod 1.4.
7. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 87/21 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle
důvodové zprávy bod 1.5.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.
513, bydlení (Synkova 11), pozemku parc. č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba č. p. 514, bydlení (Synkova 13) a pozemku parc. č. st. 539 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 515, bydlení (Synkova 15), vše v k. ú. Lazce,
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obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemcům bytů
za kupní cenu celkem ve výši 24.097.463,- Kč, a to:
jednotku č. 513/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3670/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxx za kupní cenu ve výši
475.894,- Kč,
jednotku č. 513/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7454/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
966.570,- Kč,
jednotku č. 513/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5411/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
701.651,- Kč,
jednotku č. 513/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7406/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
960.345,- Kč,
jednotku č. 513/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5318/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 689.592,- Kč,
jednotku č. 513/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7362/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 954.640,- Kč,
jednotku č. 513/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5311/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxx za kupní cenu ve výši
688.684,- Kč,
jednotku č. 513/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7348/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 952.825,- Kč,
jednotku č. 513/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3476/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxx za kupní cenu ve výši
450.737,- Kč,
jednotku č. 513/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3166/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
410.539,- Kč,
jednotku č. 513/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5649/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxx,
každé id. 1/2, za kupní cenu ve výši 732.513,- Kč,
jednotku č. 514/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 4033/185835 na
společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši
522.964,- Kč,
jednotku č. 514/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7388/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 958.011,- Kč,
jednotku č. 514/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5416/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
702.300,- Kč,
jednotku č. 514/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7326/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
949.972,- Kč,
jednotku č. 514/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5350/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
693.741,- Kč,
jednotku č. 514/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7357/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
953.992,- Kč,
jednotku č. 514/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5311/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
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688.684,- Kč,
jednotku č. 514/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7357/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
953.992,- Kč,
jednotku č. 514/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3484/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
451.775,- Kč,
jednotku č. 514/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3167/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxx za kupní cenu ve výši
410.669,- Kč,
jednotku č. 514/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5650/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
732.643,- Kč,
jednotku č. 515/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7403/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 959.957,- Kč,
jednotku č. 515/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3838/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
497.678,- Kč,
jednotku č. 515/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7490/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 971.238,- Kč,
jednotku č. 515/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5511/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxx za kupní cenu ve výši
714.618,- Kč,
jednotku č. 515/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7719/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
1.000.933,- Kč,
jednotku č. 515/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5320/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu
ve výši 689.851,- Kč,
jednotku č. 515/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7534/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxx za kupní cenu ve výši
976.943,- Kč,
jednotku č. 515/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5321/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
689.981,- Kč,
jednotku č. 515/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5632/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
730.309,- Kč,
jednotku č. 515/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3155/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí paní xxxxxx za kupní cenu ve výši
409.113,- Kč,
jednotku č. 515/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3502/185835
na společných částech shora uvedených nemovitých věcí panu xxxxxx za kupní cenu ve výši
454.109,- Kč, dle upravené důvodové zprávy bod 1.6.
9. nepřijímá
nabídku notářky Mgr. Vladimíry Kratochvílové ve věci odkupu invalidní zdvižné plošiny typu
E07 umístěné v budově č. p. 515, bydlení, která je součástí pozemku parc. č. st. 539,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 54.000,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.6.
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10. schvaluje
zřízení věcného břemene k povinnému pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č. p. 513, bydlení (Synkova 11), pozemku parc. č. st. 540 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 514, bydlení (Synkova 13) a pozemku 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, přičemž obsahem věcného břemene je přístup a
užívání staveb č. p. 513, 514, a 515 za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, a umístění zabezpečovacích a
komunikačních rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku
studené vody a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné
energie ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod
1.6.
11. ukládá
odboru majetkoprávnímu připravit prodej pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 200 (Dolní
náměstí 2), bytový dům, po jednotkách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle
důvodové zprávy bod 1.8.
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
12. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení,
a část pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) o výměře
961 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti BFOL Olomouc, a.s. za kupní
cenu celkem ve výši 5.817.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9.
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba
občanského vybavení, dle důvodové zprávy bod 1.9.
14. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96 (Černá cesta 31), bydlení,
formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 30.894.000,- 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
předmětné nemovité věci.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí
záměr využití.
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude 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 27. 5. 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 ČERNÁ
CESTA 31“. Na obálce musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné vrácení
nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
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Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 15. 5. 2014 v 10:00 hod. Informace o prodávané
nemovité věci a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav
v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně znaleckého posudku lze
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.10.
15. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní
Hradisko, obec Olomouc jehož součástí je budova č. p. 97 (Černá cesta 33), bydlení, formou
obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 29.469.000,- 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
předmětné nemovité věci.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci a budoucí
záměr využití.
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude 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 27. 5. 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 ČERNÁ
CESTA 33“. Na obálce musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné vrácení
nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 15. 5. 2014 v 10:00 hod. Informace o prodávané
nemovité věci a uzavřených smlouvách, Dohodách o provedení stavebních úprav
v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání, včetně znaleckého posudku lze
získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.11.
16. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit okamžité vrácení doručených nabídek v neotevřených
obálkách společnosti I.C.P. Credit a.s., dle důvodové zprávy bod 1.12.
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
17. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 4,5 mil. Kč společnosti I.C.P.
Credit a.s., dle důvodové zprávy bod 1.12.
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
18. ukládá
odboru majetkoprávnímu informovat členy přípravného výboru k založení bytového družstva
v domě Politických vězňů 2 v Olomouci o povinnosti předložit do 2. 6. 2014 výpis
z obchodního rejstříku potvrzující vznik bytového družstva, aby záležitost prodeje předmětné
nemovité věci mohla být předložena na jednání ZMO dne 16. 6. 2014. Nebude-li dodržen
termín pro vznik bytového družstva, bude prodej předmětné nemovité věci uskutečněn
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formou obálkové metody, dle důvodové zprávy bod 1.12.
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní plocha)
o výměře 237 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši
398.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.13.
20. revokuje
usnesení ze dne 10. 3. 2014, bod 4, část 21, ve věci schválení změny Smlouvy o nájmu
nebytových prostor a pozemků ze dne 31. 8. 2011 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 na pronájem
jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p.
95, objekt k bydlení, Blažejské náměstí č. o. 10, na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná
plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech
domu 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, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, konkrétně pak prostor sloužící k podnikání o výměře 242,80 m2 v 1.NP a 1.PP
domu č. p. 95 a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku parc. č.
58/1, zahrada o výměře 40m2, pozemku parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2 a
pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, na kterém se
nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu dojde ke změně výše nájemného, dle důvodové
zprávy bod 1.14.
21. schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 31. 8. 2011 ve znění
dodatku č. 1 a č. 2 na pronájem jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to
nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, objekt k bydlení, Blažejské náměstí č. o. 10, na
pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti
2428/4516 na společných částech domu 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, vše
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostor sloužící k podnikání o výměře
242,80 m2 v 1.NP a 1.PP domu č. p. 95 a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha o výměře
37 m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada o výměře 40m2, a pozemku parc. č. 99/10 zahrada
o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by
mělo dojít k vyjmutí pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se
nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná stavba, která není součástí tohoto
pozemku, z předmětu nájmu této smlouvy a ke změně výše nájemného, dle důvodové
zprávy bod 1.14.
22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 1. 3. 2014, bod 4, část 3 ve věci schválení prodeje jednotky vymezené
podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytové jednotky č. 95/3 v domě 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 domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým
podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 58/1 zahrada, pozemku parc. č.
99/10 zahrada a pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se
nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, jiná stavba, která není součástí tohoto
pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 6.210.467,- Kč, která bude uhrazena ve dvou
splátkách, když první splátka ve výši 3.105.234,- Kč bude kupujícím uhrazena prodávajícímu
do 31. 12. 2014 a druhá splátka ve výši 3.105.233,- Kč bude kupujícím uhrazena
prodávajícímu do 31. 12. 2015, dle důvodové zprávy bod 1.14.
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23. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 72/1994 Sb., a to nebytovou jednotku č.
95/3 v domě 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 domu č.
p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 543 ostatní plocha, pozemek parc. č. 58/1
zahrada a pozemek parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc
nájemci panu xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.14.
24. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.14.
25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 16. 12. 2013 bod 5, část 2 ve věci prodeje budovy č. p. 1183
(Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku 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, dle
důvodové zprávy bod 1.15.
26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání pozemku parc. č. st. 1299 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
č. p. 1183 (Mošnerova 5), stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.15.
27. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná
stavba, za účelem vybudování a provozování kulturně sportovního centra, pořádání
veřejných sportovních a kulturních akcí, provozování sportovního hřiště pro veřejnost včetně
dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy, pronajmout část pozemku parc. č. 531/1
ostatní plocha o výměře 8499 m2 a část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře
273 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, za účelem provozování veřejného hřiště,
a propachtovat část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3025 m2, vše v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, za účelem provozování parkovací plochy.
Požadovaný obsah nabídek:
Zájemci ve své nabídce uvedou budoucí záměr využití předmětných nemovitých věcí
v souladu se záměrem města, předpokládanou výši plánovaných investic včetně způsobu
financování budoucího záměru, harmonogram přípravy a harmonogram realizace budoucího
záměru.
Nabídky budou doručeny do 12. 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 – NABÍDKA KŘIČKOVA“. Na
obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce. Nabídka bude podepsána
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických
osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a
bydliště). Prohlídka předmětných nemovitých věcí se uskuteční dne 5. 5. 2014 v 14:30 hod.
Informace o záměru statutárního města Olomouce lze získat na Magistrátu města Olomouce,
odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit., dle upravené důvodové zprávy bod 2.1.
28. nevyhovuje
nabídce pana xxxxxxxxxx ze dne 14. 4. 2014 o pronájem pozemku parc. č. 531/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je
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budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba, pronájem části pozemku parc. č. 531/1 ostatní
plocha o výměře 8499 m2 a části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 273 m2, a
propachtování části pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3025 m2, vše v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 2.1.
29. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 531/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba,
dle upravené důvodové zprávy bod 2.1.
30. nevyhovuje žádosti
spolku SK Kopeček o.s. ve věci dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 531/1 ostatní
plocha o výměře 8588 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle upravené důvodové
zprávy bod 2.1.
31. nevyhovuje žádosti
spolku CURIBUND ve věci dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha
o výměře 3485 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy
bod 2.1.
32. nevyhovuje žádosti
spolku Pravoslavná Akademie Vilémov o bezplatné poskytnutí pozemku parc. č. 531/2
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova
č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba, a pozemku parc. č. 531/1 ostatní plocha o výměře
8588 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, k užívání a rekonstrukci na dobu 50 až 100
let, dle upravené důvodové zprávy bod 2.1.
33. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 531/1 ostatní plocha o výměře 89 m2 v k. ú. Svatý
Kopeček, obec Olomouc, spolku SK Kopeček, o.s. (pozemek pod zastřešenou unimo
buňkou), dle upravené důvodové zprávy bod 2.1.
34. schvaluje
záměr podnajmout části pozemku parc. č. 532/2 ostatní plocha o výměře celkem 267 m2
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, které má statutární
město Olomouc v nájmu na základě Nájemní smlouvy č. OMAJ- PR/NAJ/000163/2014/Plh,
ze dne 1. 4. 2014, dle upravené důvodové zprávy bod 2.1.
35. revokuje
své usnesení ze dne 25. 6. 2013, bod 3, část 11, ve věci schválení pronájmu pozemku parc.
č. 296/33 ostatní plocha o výměře 684 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství
spoluvlastníků domů Polívkova ul. číslo 42, 44, 46 Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
36. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 296/33 ostatní plocha o výměře 684 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, Společenství pro dům Polívkova 42, 44, 46, Olomouc, dle důvodové zprávy bod
2.2.
37. souhlasí
s umístěním tří reklamních zařízení na části střechy budovy č. p. 889 (Masarykova 3), která
je součástí pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
38. schvaluje
záměr pronajmout část střechy budovy č. p. 889 (Masarykova 3), která je součástí pozemku
parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za
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účelem umístění tří reklamních zařízení, dle důvodové zprávy bod 2.3.
39. revokuje
své usnesení ze dne 3. 12. 2013, bod 3, část 27, ve věci schválení bezúplatného zřízení
energetického věcného břemene obsahující právo přístupu 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 3.1.
40. revokuje
své usnesení ze dne 3. 12. 2013, bod 3, část 28, ve věci schválení bezúplatného 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 3.1.
41. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části
pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha, vše v
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1990-15/2013, přičemž
obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp.
demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na
pozemcích se nachází 3x svítidlo včetně přívodních kabelů), ve prospěch statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 3.1.
42. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části pozemku
parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1990-15/2013, ve prospěch pozemku
parc. č. st. 2420 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož
součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., dle důvodové zprávy bod 3.1.
43. doporučuje zastupitelstvu města schválit
služebnost umístění rozvodných sítí na části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, tak jak je vyznačeno v GP č. 2017-79/2014 přičemž obsahem
služebnosti je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna
rozvodných sítí, ve prospěch statutárního města Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.1.
44. schvaluje
zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 429/32 ostatní plocha, části pozemku
parc. č. 429/82 ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1990-15/2013, ve prospěch společnosti
OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod 3.1.
45. schvaluje
zřízení věcného břemene umístění rozvodných energetických zařízení tepla, el. energie na
části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, tak jak je
vyznačeno v GP č. 2017-79/2014, přičemž obsahem věcného břemene je uložení, oprava,
kontrola, údržba, montáž (resp. demontáže) a výměna rozvodných energetických zařízení
tepla a el. energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle důvodové
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zprávy bod 3.1.
46. schvaluje
zřízení věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 2420 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech.
vybavení, přičemž obsahem věcného břemene je umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba,
montáž (resp. demontáž) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií,
vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody,
odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a
rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle
důvodové zprávy bod 3.1.
47. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 2, ve věci schválení záměru 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 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
48. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 13 (Horní náměstí 18), bytový
dům, formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci 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
předmětné nemovité věci.
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci
a budoucí záměr využití.
Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní
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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 27. 5. 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 nemovité věci se uskuteční dne 13. 5. 2014 a 20. 5. 2014 vždy v 10:00 hod.
Informace o prodávané nemovité věci, 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 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
49. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 3, ve věci schválení změny 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 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
50. schvaluje
změnu nájemních smluv u bytů na části pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně v budově č. p. 13 (Horní náměstí
18), bytový dům, z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr.
Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto změnu před prodejem předmětné nemovité věci, dle
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
51. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 4, ve věci doporučení ZMO 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
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1.
52. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky k povinnému pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 13,
přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti pasáží budovy č. p. 13
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
53. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 5, ve věci doporučení ZMO 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
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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 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
54. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13, přičemž obsahem
služebnosti je umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a
modernizace kamery s převodníkem a kabeláže včetně optického vlákna na budově č. p. 13,
která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–
město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod 1.1.
55. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 6, ve věci doporučení ZMO 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
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
56. 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, která je
součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město,
obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13, dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod 1.2.
57. revokuje
své usnesení ze dne 7. 4. 2014, bod 3, část 7, ve věci doporučení ZMO schválit zřízení
služebnosti k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4, 36/5 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 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
58. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti stezky k povinné budově č. p. 1158 na pozemcích parc. č. st. 436/4, 36/5
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, přičemž obsahem
této služebnosti je zajištění přístupu ke sklepům v budově č. p. 13, která je součástí
pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec
Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc–město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13, dle dodatku č. 1
důvodové zprávy bod 1.2.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

5

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
parc.č. 26/1 zahrada v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx
ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude spočívat
v právu umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na
pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či
odstranění kabelu veřejného osvětlení na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1
předložené důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti strpět na pozemku parc.č. 144
v k.ú. Olomouc-město ochranné bezpečnostní zábradlí ve prospěch statutárního města
Olomouc na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy.
Pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní
cesty, s.o., dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 1.9.2009 v bodě 3, části 13 ve věci schválení
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 420/3 ostatní plocha
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního
vedení a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem jejího zřízení,
provozování, údržby, opravami, úpravami změnami a odstraněním pro statutární město
Olomouc. Pozemek je vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou a bezúplatně
a
doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 420/3 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc,
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu
na předmětný pozemek za účelem jejího zřízení, provozování, údržby, opravami, úpravami
změnami a odstraněním pro statutární město Olomouc. Pozemek je vlastnictví paní xxxxxxx.
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3
předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.

6

Veřejná zakázka č. 10077 - Placení parkovného formou SMS zrušení

Rada města Olomouce po projednání:
1. ruší
bod 28 usnesení Rady města Olomouce ze dne 21.09.2010
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5.

7

Veřejná zakázka č. 12135 - Za Školou, Lindnerova
rekonstrukce komunikace a IS - revokace zahájení

-

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení
s názvem „Za Školou, Lindnerova – rekonstrukce komunikace a IS “ archivní číslo 12135.
2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek
ve složení dle důvodové zprávy.
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace
ve složení dle důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
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,
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
4. ruší
usnesení RMO č. 5 ze dne 17.12.2013.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 1.

8

Veřejná zakázka č. 14043 - Dodatečné stavební práce Moravská
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
Zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Dodatečné stavební práce Moravská
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel“, archivní číslo 14043 ve variantě A.
2. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
a)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
b)
k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatku ke smlouvě o dílo s vítězným
uchazečem.
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Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 2.

9

Veřejná zakázka č. 14047 - Dodatečné stavební práce
Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů

Rada města Olomouce po projednání:
1. schvaluje
Zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Dodatečné stavební práce Fischerova 2,
4, 6 – zateplení fasády, výměna oken a vstupů“, archivní číslo 14047 ve variantě A.
2. pověřuje
primátora JUDr. Martina Majora, MBA
a)
ke schválení konečné verze zadávací dokumentace,
b)
k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto
veřejnou zakázkou,
a)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
b)
k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatku ke smlouvě o dílo s vítězným
uchazečem.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 3.

10

Veřejná zakázka č. 14017 - Bezbariérové komunikace, trasa K zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné
zakázce s názvem "Bezbariérové komunikace, trasa K", archivní číslo 14017.
2. schvaluje
změnu bodu 4.1 Usnesení RMO ze dne 10.2.2014 - změna v části III. "Schválení hodnotících
kritérií", bodu 1 schválené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 4.

11

Veřejná zakázka 13098 - Metropolitní síť Olomouc - informace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 5.
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Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014
2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy
3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2014
dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

13

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:
Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1
3. souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a)
na 2 roky nájemci:
Vrchní státní zastupitelství, Černá cesta 13, Olomouc
RK Invest s.r.o., Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
c)
na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, 8. května 36, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS
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d)
na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.

14

Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města
zařadit do plánu investic na rok 2014 akci Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú.
Nemilany
3. ukládá
postupovat dle návrhu dalšího postupu důvodové zprávy
T: 14. 7. 2014
O: vedoucí odboru investic
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Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 9.

15

Revitalizace sídliště Povel RC3_1 - přeložky ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s uzavřením přiložené smlouvy o realizaci přeložek distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
3. ukládá
odboru investic SMOl zajistit uzavření smlouvy o realizaci přeložek distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
T: 2. 6. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 10.

16

Werichova, parkoviště - přeložka ČEZ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic zajistit ihned rozpočtové změny dle
důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 13.

17

Hamerská - chodník

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic zařadit akci do návrhu plánu investic na rok 2015
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 14.
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Škodní a likvidační komise

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
vyřazení kopírovacího stroje Minolta E1054 z majetku a účetnictví města dle bodu 1
důvodové zprávy
3. schvaluje
upuštění od vymáhání pohledávek dle bodu 2 důvodové zprávy
4. schvaluje
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence města dle bodu 3 A,B,C důvodové
zprávy
5. schvaluje
vyřazení koberce z majetku a účetnictví města dle bodu 3 D důvodové zprávy
6. schvaluje
vyřazení softwaru a ostatního nehmotného majetku z majetku a účetnictví města dle bodu 4
důvodové zprávy
7. schvaluje
prominutí pohledávek do 20.000,- dle bodu 5 důvodové zprávy
8. schvaluje
vyřazení zásob z účetní evidence města dle bodu 6 důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

19

Smlouva o výpůjčce - klavír pro Moravskou filharmonii
Olomouc p.o.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
2. schvaluje
smlouvu o výpůjčce mezi SMOl a Moravskou filharmonií Olomouc p.o.
3. zmocňuje
RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. k podpisu smlouvy o výpůjčce mezi SMOl a Moravskou
filharmonií Olomouc p.o.
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.
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Návrh dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Zoologická zahrada Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č.4 ke Zřizovací listině Zoologická zahrada Olomouc p.o.
3. ukládá
předložit ZMO ke schválení dodatek č.4 ke Zřizovací listině Zoologická zahrada Olomouc
p.o.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

21

Projekty - dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
3. souhlasí
s přímým zadáním přepracování PD dle bodu 4.2 důvodové zprávy
4. ukládá
na červnové zasedání ZMO předložit ke schválení odůvodnění veřejné zakázky na akci
Olomoucký hrad
T: zasedání ZMO
O: vedoucí odboru investic
5. schvaluje
(v případě rozhodnutí realizace pouze projektu Olomoucký hrad bez letního občerstvení)
rozpočtovou změnu ve výši 172 tis. Kč na přepracování PD a její vykrytí z rezervy.
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
6. schvaluje
rozpočtovou změnu ve výši 50 tis. Kč na provedení výběru dodavatele a zahájení stavby
Olomoucký hrad v roce 2014 a její vykrytí z rezervy.
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
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7. schvaluje
rozpočtovou změnu ve výši 50 tis. Kč na provedení výběru dodavatele a zahájení stavby ZŠ
Nemilany v roce 2014 a její vykrytí z rezervy.
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

22

Tramvajová trať-čerpání dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s podáním žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Tramvajová trať Nové
Sady, Olomouc dle části 3. upravené důvodové zprávy.
3. souhlasí
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

23

Příkazní smlouvy o zajištění koordinátora BOZP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření příkazních smluv o zajištění koordinátora BOZP dle této důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat příkazní smlouvy o zajištění koordinátora BOZP
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

33

25

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle bodu 1. důvodové zprávy
3. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kyselovská dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 25.

26

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení HANY BANY v ulici
Dolní náměstí 22/43, Olomouc, v rozsahu 30m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Pavelčákova 8,
779 00 Olomouc na dobu od 24.4. do 31.10. 2014.
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CAFÉ LA FÉE v ul.
Ostružnická 13, Olomouc, v rozsahu 3,5 m2 pro žadatelku pí. xxxxxx, Potoční, Vikýřovice 74,
788 13, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení RYCHLÁ KOZA v ul.
Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele f. Holden Butler s.r.o., Jožky
Jabůrkové 1, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAVÁRNA A
PIZZERIE U NETOPÝRA v ulici Lafayettova 6, Olomouc, v rozsahu 11,25 m2 pro žadatele p.
xxxxxxxxxx, Roháče z Dubé, 783 91 Uničov, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KEBAP HOUSE v
ulici Horní náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 28,6 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Lafayettova 1,
779 00 Olomouc, na dobu od 25.4. do 31.10. 2014.
7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GYRADIKO v ulici
Ztracená, Olomouc, v rozsahu 1,25 m2 pro žadatele fu ILIPLES, Ostružnická 28, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.

34

8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici
Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxx, Rolsberská 24, 779 00
Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Hospůdka U MÉDI v
ulici Schweitzerova 97, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxx, Horní
náměstí 583, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS v
ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 6,8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Slatinky 11,
783 42 Slatinky, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014.
11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní
provoz restauračního zařízení CAFE-BAR
TŘINÁCTKA v ulici tř.Svornosti 13, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx,
tř.Svornosti 13, 779 00 Olomouc, na dobu od 25.4. do 31.10. 2014.
12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení MADONA v ulici
Sokolská 38 , Olomouc, v rozsahu 10,8 m2 pro žadatelku p. xxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 24,
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2014.
13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CASABLANCA na
Dolním náměstí 12, Olomouc, v rozsahu 72 m2 pro žadatele f.EUROFINCOM s.r.o., Za
Strašnickou vozovnou 4, 100 00 Praha, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
14. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BLUES ROCK CAFÉ
v ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Okružní 7, Olomouc
na dobu od 1.5. do 1.10. 2014
15. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Cukrárna – kavárna
DANEČEKv ulici U Stavu 2, Olomouc, v rozsahu 4,5 m2 pro žadatelku pí. xxxxxx, Vodní 370,
783 45 Senice na Hané, na dobu od 1.5. do 31.10. 2014.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 26.

27

Projekt
„Digitální povodňový plán, monitoring a systém
varování“

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený Povodňový plán města Olomouce
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3. pověřuje
primátora města podpisem Povodňového plánu města Olomouce
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

28

Audit výběru a vymáhání poplatků ze psů a poplatků z
povolování VHP

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 2/2014
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.

29

Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 Černý citron

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. uděluje
Creative ADison s.r.o., IČ: 26811090, Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 výjimku ze zákazu
stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání
na veřejných prostranstvích na akci Černý citron v termínu 22.4.2014 na Horním náměstí
3. ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 29.

30

Ceny města 2013

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2013 a Ceny za počin roku 2013, dle upravené
důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
udělit Ceny města Olomouce za rok 2013 a Ceny za počin roku 2013, dle usnesení bodu č. 2
4. ukládá
předložit návrh na udělení Cen města Olomouce za rok 2013 a Cen za počin roku 2013 ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

31

Změny v KMČ

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. jmenuje
členy KMČ dle důvodové zprávy
3. odvolává
člena KMČ dle důvodové zprávy
4. ukládá
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

32

Investiční příspěvky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy DZ
3. ukládá
předložit příspěvky nad 50 tisíc ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce
T:
O:

nejbližší zasedání ZMO
vedoucí ekonomického odboru

Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 33.
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Park Malého Noe - rozpočtová změna

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
odboru investic provést ihned rozpočtovou změnu týkající se převodu částky ve výši
100 000,- Kč odboru životního prostředí
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru investic
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 34.

34

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 2, dle předložené
důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené
důvodové zprávy
4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 66, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 35.

35

IPRM – zařazení projektů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. upravené důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a
konkurenceschopná Olomouc
3. souhlasí
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

38

36

IPRM sídliště - dodatek č. 1 Dohody o zabezpečení realizace
IPRM

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
znění dodatku č. 1 Dohody o zabezpečení realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
3. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dodatku č. 1 Dohody
o zabezpečení realizace IPRM
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

37

Novosadský Dvůr - závěrečné vyhodnocení projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Novosadský Dvůr - rekonstrukce
komunikace" včetně příslušných výpisů z bankovního účtu č. 5615362/0800 minimálně
do konce roku 2024 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
3. ukládá
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlášenou
v rámci realizace projektu "Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace" minimálně
do konce roku 2024 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru investic
4. ukládá
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Novosadský Dvůr rekonstrukce komunikace" minimálně do konce roku 2024 dle bodu 3.3 důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru evropských projektů
5. ukládá
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj.
do 30. 9. 2019) a během této doby nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace
bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu prodat, převést, vypůjčit či pronajmout
jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani
nesmí být předmětem zástavního práva dle bodů 3.1 a 3.2 důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
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6. ukládá
správcům (příslušným odborům MMOl) zajistit, aby majetek pořízený z dotace negeneroval
příjmy po dobu udržitelnosti projektu (tj. do 30. 9. 2019) dle popisu uvedeném v závěru
důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
7. ukládá
vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu během období
realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace (tj. do 30. 9. 2019)
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí odboru dopravy
vedoucí odboru životního prostředí
8. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 5615362/0800 projektu "Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace"
dle bodu 2.4 důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
9. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 38.

38

Prohlášení o partnertsví - projekt Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého Olomouc
"Rozvoj podnikatelských
znalostí, schopností a dovedností žáků"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s nefinančním partnerstvím statutárního města Olomouc v projektu Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého Olomouc "Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností
žáků" dle důvodové zprávy
3. souhlasí
s podpisem Prohlášení o partnerství dle přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 39.

40

39

Stanovení termínu a návrh programu 26. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 26. zasedání ZMO: na pondělí 5. 5. 2014 od 9.00 hodin
- místo konání 26. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. schvaluje
návrh programu 26. zasedání ZMO dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 40.

40

Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
Aquapark Olomouc, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s delegováním JUDr. Martina Majora, MBA jako zástupce SMOl a Ing. Ivo Vlacha jako
náhradníka na valnou hromadu společnosti Aquapark Olomouc, a. s., která se koná dne
17.6.2014
3. ukládá
předložit na jednání ZMO návrh na delegování JUDr. Martina Majora, MBA jako zástupce
SMOl a Ing. Ivo Vlacha jako náhradníka na valnou hromadu společnosti Aquapark Olomouc,
a. s., která se koná dne 17.6.2014
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
JUDr. Martina Majora, MBA zástupcem SMOl a Ing. Ivo Vlacha náhradníkem na valnou
hromadu společnosti Aquapark Olomouc, a. s., která se koná dne 17.6.2014
Předložil:
Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města
Bod programu: 41.

41

Volby do zastupitelstev obcí 2014 - Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 42.

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: 43.

43

Jednací řád ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy
2. souhlasí
se zněním Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
vydat Jednací řád Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy
4. ukládá
předložit na zasedání ZMO návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce dle přílohy
důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., člen rady města
Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., člen rady města
Bod programu: 44.

44

Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při
uplatnění DPH"

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
"Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH" dle předložené důvodové zprávy s účinností od
23. 4. 2014
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45.

42

45

Organizační záležitosti - organizační změna
evropských projektů Magistrátu města Olomouce

v

odboru

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
organizační změnu v odboru evropských projektů dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45. 1.

46

Organizační záležitosti - služební vozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
postup dle důvodové zprávy
3. ukládá
před podpisem smlouvy předložit výsledek výzvy Radě města Olomouce
T: 2. 6. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45. 2.

47

Organizační záležitosti - průběžná informace o opatřeních
týkajících se probíhající kontroly.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. ukládá
předložit do RMO návrh organizačních opatření ve vazbě na dosavadní průběh kontroly
T: 19. 5. 2014
O: Večeř Jan, Bc., tajemník
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 45. 3.
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48

Petice obyvatel Holické 51

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. souhlasí
s návrhem odpovědi dle důvodové zprávy
3. ukládá
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:

Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 46.

49

SK Sigma, a.s. - změny v orgánech společnosti

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.
s platností pro nejbližší termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové
zprávy
3. doporučuje zastupitelstvu města
navrhnout zástupce SMOL JUDr. Martina Majora, MBA do dozorčí rady a zástupce SMOL
Ing. Ivo Vlacha do představenstva SK Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
4. ukládá
předložit radou města Olomouce doporučený návrh na delegování zástupce SMOL na
valnou hromadu a zástupců obce do představenstva a dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s.
na nejbližší jednání ZMO
T: 19. 5. 2014
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 47.

50

Spolupráce města v programu Erasmus

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2. ukládá
podepsat mandátní smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého, dle důvodové zprávy
T: 19. 5. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
3. ukládá
informovat RMO o výsledku žádosti o podporu projektu podané k Národní agentuře Erasmus
T: září 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 48.

51

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Olomouc Holice, Náves Svobody 41 - změna zástupce zřizovatele

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. jmenuje
nově zástupce zřizovatele do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Olomouc Holice, Náves Svobody 41
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 49.

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

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