USNESENÍ
z 120. schůze Rady města Olomouce, konané dne 2. 6. 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 2. 6. 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
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. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha o výměře 38 m2
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka - schodiště, která
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu. Výměra části pozemku
bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
1.2. darování pontonové lávky, která se nachází na pozemku parc. č. 1688/3 vodní plocha
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou z vlastnictví statutárního města
Olomouce do vlastnictví obce Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
1.3. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků
č. 1 až č. 3 uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a. s. spočívající ve vyjmutí
„Pontonové lávky“ na pozemku parc. č. 1752/66 lesní pozemek v k. ú. Štěpánov
u Olomouce, obec Štěpánov z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
1.4. předběžný záměr koupit pozemek parc. č. 473 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú.
Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

1.5. záměr změnit smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 776/1 orná půda o výměře
3 204 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 369 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
uzavřené se společností Domov seniorů Modřice a.s. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít
k vyjmutí části pozemku parc. č. 776/3 orná půda o výměře 57 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.1.
1.6. záměr prodat část pozemku parc. č. 50/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 50/4 ostatní
plocha) o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného
vlastníka, zejména dlážděný vjezd, který není součástí tohoto pozemku a nebude
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
1.7. záměr prodat část pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 438/51 ostat. pl.)
o výměře 42 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka - oplocení se zděnou podezdívkou, zděné sloupky s elektroměrem a plynoměrem
a zpevněný vjezd, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
2. revokuje
2.1. usnesení RMO ze dne 17. 5. 2011 bod programu 3., bod 3.1 dodatku důvodové zprávy
ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění
a provozování zařízení "Vodočetný profil kategorie C-Bohuňovice" na pozemku parc. č. 570
vodní plocha v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice ve vlastnictví ČR s právem
Povodí Moravy, s.p. hospodařit s majetkem státu ve prospěch statutárního města Olomouce
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
2.2. usnesení RMO ze dne 24. 9. 2013, bod programu 2, bod 3.25 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. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc.
č. 487/3 ostat. pl., parc. č. 480/12 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 480/31 ostat.
pl. a parc. č. 487/4 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
2.3. usnesení RMO ze dne 10. 9. 2013, bod programu 2, bod programu 3.13 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25
ostat. pl., parc. č. st. 110/2 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22.
2.4. usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013, bod programu 2, bod 3.19. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající 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. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 913/57, vše
ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.23.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
3.1. prodej části 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 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 31 200,- Kč
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
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3.2. zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 332/12
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle
důvodové zprávy bod č. 5.1.
3.3. uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení vodovodního řadu
v k. ú. Topolany u Olomouce“ na pozemcích parc. č. 309 ostatní plocha a parc. č. 332/12
orná půda, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, s paní xxxxxxxxxx jako dárcem
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
3.4. zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 1321/1
ostatní plocha, parc. č. 1323 ostatní plocha, parc. č. 1297/7 trvalý travní porost, parc. č.
1297/5 trvalý travní porost a parc. č. 1291/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc a parc. č. 613/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch
sdružení Vodovod Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
3.5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
vodovodu na pozemcích parc. č. 1321/1 ostatní plocha, parc. č. 1323 ostatní plocha, parc. č.
1297/7 trvalý travní porost, parc. č. 1297/5 trvalý travní porost a parc. č. 1291/1 trvalý travní
porost, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 613/1 ostatní plocha v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc ve prospěch sdružení Vodovod Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy
bod č. 6.1.
3.6. zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení "Vodočetný profil kategorie CBohuňovice" na pozemku parc. č. 570 vodní plocha v k. ú. Moravská Loděnice, obec
Bohuňovice ve vlastnictví ČR s právem Povodí Moravy, s.p. hospodařit s majetkem státu
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
3.7. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
3.8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.
6.3.
3.9. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 116/40 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
3.10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/40 ostat. pl.
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.4.
3.11. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 339/30 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
3.12. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 339/30 ostat. pl.
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.5.
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3.13. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 613/3, parc. č. 614/2, parc. č. 208/22, parc. č. 208/21, parc. č. 155/15,
vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
3.14. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 613/3, parc. č.
614/2, parc. č. 208/22, parc. č. 208/21, parc. č. 155/15, vše ostat. pl., v k. ú. Nové Sady
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.6.
3.15. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
3.16. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.7.
3.17. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 496/17 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.
3.18. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 496/17 ostatní
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.8.
3.19. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 85/1 ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.
3.20. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 85/1 ostatní plocha
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.9.
3.21. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 1121/1 ostat. pl. a parc. č. 1231/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
3.22. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1 ostat. pl.
a parc. č. 1231/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.
3.23. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN
na pozemcích parc. č. 350/16 ostat. pl. a parc. č. 350/11 ostat. pl., podzemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 350/16 ostat. pl., parc. č. 350/11 ostat. pl., vše v k. ú.
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.11.
3.24. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 93 ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, umístění
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a provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93 a parc. č. 609,
vše ostatní plocha v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a umístění a provozování
2 betonových sloupů NN na pozemcích parc. č. 93 a parc. č. 609, vše ostatní plocha v k. ú.
Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.12.
3.25. zřízení věcného břemene umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 787/4 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.
3.26. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 985/4 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a na pozemcích
parc. č. 480/1 a parc. č. 531/3 vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc a uložení
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 985/4 ostatní plocha
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 531/3, parc. č. 480/1 a parc. č. 480/5,
vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.
3.27. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1 a parc. č. 808/9,
vše lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.
3.28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1,
parc. č. 804/2, parc. č. 805/1a parc. č. 808/9, vše lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.15.
3.29. zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích
parc. č. 499/1, parc. č. 499/3, parc. č. 515/5, parc. č. 505/1, parc. č. 506/1, vše ostat. pl.,
parc. č. st. 278 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.
3.30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 499/1, parc. č. 499/3, parc. č.
515/5, parc. č. 505/1, parc. č. 506/1, vše ostat. pl., parc. č. st. 278 zast. pl. a nádvoří, vše
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.16.
3.31. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 116/2 ostat. pl. a parc. č. 116/35 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město,
obec Olomouc, ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č.
6.17.
3.32. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uložení
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/2 ostat. pl. a parc. č.
116/35 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch společnosti MERIT
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.
3.33. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 290/1 ostat. pl., parc. č. 95/3 ostat. pl., parc. č. 95/6 ostat. pl. a parc.
č. 68/10 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT
GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
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3.34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 290/1 ostat. pl., parc. č.
95/3 ostat. pl., parc. č. 95/6 ostat. pl. a parc. č. 68/10 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, obec
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.
3.35. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemku parc. č. 105/18 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.19.
3.36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 105/18 ostat. pl. v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc ve společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.19.
3.37. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení,
včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 6.20.
3.38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc.
č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.20.
3.39. 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. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl.,
parc. č. 480/12 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 480/31 ostat. pl. a parc. č. 487/4
ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
dle důvodové zprávy bod č. 6.21.
3.40. 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 ostat. pl. a parc. č. st. 110/2 zast.
pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle
důvodové zprávy bod č. 6.22.
3.41. zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení,
včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
na pozemcích parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 913/57, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.
6.23.
3.42. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č. 790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní
plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.24.
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3.43. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 846/1, parc. č.
790/3, parc. č. 782 a parc. č. 761/10, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.24.
3.44. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 1045/27 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.25.
3.45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/27 ostatní
plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.25.
3.46. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 100/14 a parc. č. 100/11, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
3.47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 100/14 a parc. č.
100/11, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.26.
3.48. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.27.
3.49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostatní plocha v
k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.27.
3.50. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 115/5 zahrada a parc. č. 115/77 orná půda, vše v k. ú. Nová Ulice,
obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové
zprávy bod č. 6.28.
3.51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 115/5 zahrada a parc. č.
115/77 orná půda, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.28.
3.52. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl., parc. č. 827/2 ostat. pl., parc. č. 827/3 ostat. pl.
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
dle důvodové zprávy bod č. 6.29.
3.53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1 ostat. pl.,
parc. č. 827/2 ostat. pl., parc. č. 827/3 ostat. pl. a uložení a provozování podzemního
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.29.
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3.54. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 451/36 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl. a parc. č. 451/35 ostat. pl.,
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle
důvodové zprávy bod č. 6.30.
3.55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 451/36 ostat. pl.,
parc. č. 451/18 ostat. pl. a parc. č. 451/35 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.30.
3.56. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. pl. a parc. č. 105/31 ostat. pl., vše v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy
bod č. 6.31.
3.57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18 ostat. pl. a parc.
č. 105/31 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.31.
3.58. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení
na pozemku parc. č. 116/29 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.32.
4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne
5. 5. 2014, bod programu 3, bod 8 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny za prodej
pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
jiného vlastníka – trenažér pro koně, která není součástí tohoto pozemku a nebude
předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
5. doporučuje zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení ze dne 5. 5. 2014 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 21/23
ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
trenažér pro koně, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu,
společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 035 991,- Kč vč. DPH
dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 2.

3

Prodej domů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
záměr prodat 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
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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 11. 8. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 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.
Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 24. 6. 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 důvodové zprávy bod 1.1.
3. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit okamžité vrácení doručené nabídky v neotevřené obálce
společnosti SKYRADIS s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.1.
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
4. 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 11. 8. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 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 24. 6. 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
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a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2.
5. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit okamžité vrácení doručené nabídky v neotevřené obálce
společnosti SKYRADIS s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.2.
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí majetkoprávního odboru
6. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st.
442 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 425 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
jehož součástí je budova č. p. 19 (Dolní náměstí 47), stavba občanské vybavenosti, formou
obálkové metody.
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 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 11. 8. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ
NÁMĚSTÍ 47“. 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 11. 7. 2014 v 9:30 hod.
Informace o prodávaných nemovitých věcech, nájemních smlouvách 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 důvodové zprávy bod 1.3.
7. revokuje
své usnesení ze dne 10. 2. 2014 bod 3, část 3 ve věci doporučení ZMO schválit zřízení
služebnosti umístění, opravy, údržby a montáže (resp. demontáže) domovního znamení
„Dům u stříbrného rýče“ sestávající z rýče stříbrné barvy, které je součástí projektu Jednotný
styl značení památek a památných domů, na budově č. p. 19 (Dolní náměstí 47) na pozemku
parc. č. st. 442 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to
konkrétně umístěného na fasádě nad vchodem do budovy ve prospěch statutárního města
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3.
8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti umístění, opravy, údržby a montáže (resp. demontáže) domovního
znamení „Dům u stříbrného rýče“ sestávající z rýče stříbrné barvy, které je součástí projektu
Jednotný styl značení památek a památných domů, na pozemku parc. č. st. 442 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 19
(Dolní náměstí 47), stavba občanské vybavenosti, a to konkrétně umístěného na fasádě nad
vchodem do budovy ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod
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1.3.
9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova 40),
objekt občanské vybavenosti, za kupní cenu ve výši 4.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy
bod 1.4.
10. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Digitrend s.r.o. ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 179/3 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova
40), objekt občanské vybavenosti, za kupní cenu ve výši 11.000.000,- Kč, dle důvodové
zprávy bod 1.4.
11. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 179/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 352 (Tomkova 40), objekt občanské vybavenosti,
formou obálkové metody.
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 věcí.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věcí a budoucí
záměr využití.
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 11. 8. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
TOMKOVA 40“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné
vrácení nabídek.
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.
Prohlídka nemovité věcí se uskuteční dne 11. 7. 2014 v 11:00 hod. nebo individuálně
po dohodě. Informace o prodávané nemovité věci, nájemní smlouvě, statickém posudku
a znaleckém posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním,
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt:
588 488 459, 588 488 455.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.4.
12. 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 910.100,- 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.
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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 11. 8. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA
DĚTŘICHOV 132“. Na 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 16. 7. 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 důvodové zprávy bod 1.5.
13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 13 (Horní náměstí 18), bytový dům,
formou obálkové metody.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 39.950.000,- 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
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 11. 8. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 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 11. 7. 2014 v 9:00 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 upravené důvodové zprávy bod 1.6.
14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc,
jehož součástí je zejména budova č. p. 23 (Štěpánovská 10), bydlení, za kupní cenu ve výši
2.917.500,- Kč, která bude uhrazena ve třech splátkách, když první splátka ve výši
1.000.000,- Kč bude uhrazena kupujícím do 31. 12. 2014, druhá splátka ve výši 1.000.000,Kč bude uhrazena kupujícím do 31. 12. 2015 a třetí splátka ve výši 917.500,- Kč bude
uhrazena kupujícím do 31. 12. 2016, společnosti Střední škola stavební a podnikatelská
s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.7.
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15. schvaluje
změnu Smlouvy 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. Změnou smlouvy o nájmu dojde
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 1.7.
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky 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, do SJM xxxxxxxxxxx, za kupní
cenu ve výši 903.111,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídkám pana xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx, ve věci prodeje jednotky vymezené podle
zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky 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, dle důvodové zprávy bod 1.8.
18. ukládá
odboru ekonomickému okamžité vrácení kaucí, každé ve výši 10.000,- Kč, panu xxxxxxxxxxx
a panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8.
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti obsahující právo přístupu
a užívání společných prostor budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy,
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů
a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje,
vedení a odběru studené vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci,
odkouření, přípojku plynu a na odběrné tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch
statutárního města Olomouce, a to k jednotce č. 195/24 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6)
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, s manžely xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.8.
20. schvaluje
změnu 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 40 m2, a pozemku
parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Změnou smlouvy o nájmu dojde k vyjmutí pozemku parc. č. st. 1651 zastavěná plocha a
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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 1.9.
21. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej 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, 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 xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 5.748.317,- Kč, která bude uhrazena
ve dvou splátkách, když první splátka ve výši 2.874.159,- Kč bude kupujícím uhrazena
prodávajícímu do 31. 12. 2014 a druhá splátka ve výši 2.874.158,- Kč bude kupujícím
uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2015, dle důvodové zprávy bod 1.9.
22. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 21, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1042/1
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č.
p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto
předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 756.000,- Kč, do podílového
spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč
a ideální 1/2 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
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- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.10.
23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st.
1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se
nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není
součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši
756.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč
a ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
- podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,
- podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,
- podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 1.10.
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24. schvaluje
svěření pozemku parc. č. 149 ostatní plocha o výměře 238 m2, pozemku parc. č. st. 123
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 530 m2 a pozemku parc. č. st. 119/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 370 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, do správy
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod 2.1.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 3.

4

Majetkoprávní záležitosti OI

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/11 orná půda v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx a pana
xxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/10 orná půda v k.ú.
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví paní xxxxxx, pana xxxxxxx,
pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxx, manželů
xxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na darování původního dříku Mariánského sloupu z Dolního
náměstí v Olomouci a několika váz z Renderova domu (na ulici 8. května č.9). Památky jsou
ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako dárce, do vlastnictví Vlastivědného muzea
v Olomouci jako obdarovaného. Statutární město Olomouc uhradí náklady na převoz
památek ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1689/1 vodní plocha
v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, který je ve vlastnictvím ČR, právo
hospodařit Povodí Moravy, s.p., dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
6. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 875/19 ostatní plocha
a parc.č. 864/13 ostatní plocha oba v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc.č. 79/3 ostatní
plocha a parc.č. 79/33 ostatní plocha oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Pozemky
jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic
Olomouckého kraje, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
7. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 24.9.2013 v bodě, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1163, p.č. 1164, p.č.
1165/1, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. Věcné břemeno
bude spočívat v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu
na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění
ve prospěch oprávněných z věcného břemene-manželů xxxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou
a bezúplatně
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a
doporučuje zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc.č. 1163, p.č. 1164, p.č. 1165/1, vše v k.ú. Slavonín, obec
Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení
a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem
umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění ve prospěch oprávněných z věcného
břemene-manželů xxxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 6 předložené
důvodové zprávy.
8. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 24.9.2013, kterým bylo schváleno uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 654 v k.ú. Nemilany, obec
Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení
a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem
umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění ve prospěch oprávněné z věcného
břemene paní xxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou a bezúplatně
a
doporučuje zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc.č. 654 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, které jsou ve
vlastnictví SMOl. Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení a provozování vodovodní
přípojky a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování,
oprav, údržby a odstranění ve prospěch oprávněné z věcného břemene paní xxxxxxxxxxxxxx
na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
9. revokuje
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 14.8.2007 v bodě, kterým bylo schváleno
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 324/140 ostatní
plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce,
spočívajícího v právu průchodu a průjezdu přes předmětný pozemek ve prospěch pozemku
parc.č. 324/133 ostatní plocha ve vlastnictví xxxxxxx, v rozsahu vymezeném v geometrickém
plánu č. 1026-40/2005 ze dne 22.10.2007. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a bezúplatně
a
doporučuje zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
stezky a cesty na část pozemku parc.č. 324/140 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec
Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, spočívajícího v právu stezky a cesty
přes předmětný pozemek ve prospěch pozemku parc.č. 324/133 ostatní plocha ve vlastnictví
xxxxxxxx, v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 1026-40/2005 ze dne 22.10.2007.
Služebnost stezky a cesty bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 8
předložené důvodové zprávy.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 4.

5

Veřejná zakázka č. 14057 - Dodatečné stavební práce Moravská
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel II. - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem „Dodatečné stavební práce Moravská
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel II.“ archivní číslo 14057.
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2. schvaluje
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle
návrhu obsaženém v důvodové zprávě.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5.

6

Veřejná zakázka č. 14058 - Dodatečné stavební práce Moravská
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel III. - zahájení,
komise

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 III.“, archivní číslo 14058 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,
c)
k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů,
d)
k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatků ke smlouvě o dílo s vítězným
uchazečem.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 5. 1.

7

Rozpočtové změny roku 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou 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.
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8

AQP - dohoda o zápočtu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně přílohy
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

9

Schvalování účetních závěrek a schválení finančního
vypořádání příspěvkových organizací - škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Olomouc

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
účetní závěrky příspěvkových organizací - škol uvedených v příloze č.1 a dle přílohy č. 2
důvodové zprávy, sestavené k 31.12.2013 v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.220/2013 Sb.
3. schvaluje
finanční vypořádání roku 2013 příspěvkových organizací - škol dle přílohy č.4 důvodové
zprávy
4. schvaluje
použití finančních prostředků rezervních fondů k posílení zdrojů investičních fondů
příspěvkových organizací - škol dle přílohy č.5 důvodové zprávy
5. pověřuje
náměstka primátora RNDr.Ladislava Šnevajse podpisem Protokolů o schvalování účetních
závěrek jednotlivých PO - škol dle vzoru Protokolu v příloze č.3 důvodové zprávy
6. schvaluje
rozpočtové změny dle přílohy č.6 důvodové zprávy
7. ukládá
zajistit realizaci rozpočtové změny dle přílohy č.6 důvodové zprávy
T: 9. 6. 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
8. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 9. 6. 2014
O: vedoucí odboru školství
9. ukládá
zpřesnit metodiku poskytování příspěvků školám
T: září 2014
O: vedoucí odboru školství
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 8.
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10

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BRUK PIZZA BAR
v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 46,36 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Dolní Hejčínská 17, 779 00 Olomouc, na dobu od 6.6. do 31.10. 2014
3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinárna U LIŠKY
v ulici Dolní náměstí 40, Olomouc, v rozsahu 28m2 (6,1x 4,6 m ) pro žadatele p. xxxxxxxxxx,
Palackého 8, 779 00 Olomouc, na dobu od 6.6. do 31.10. 2014.
4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení OVOCNÝ BAR v ulici
Švédská 12, Olomouc, v rozsahu 7,5m2 (5x1,5m ) pro žadatele pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Vrbátky – Dubany 80 ,798 12, na dobu od 11.6. do 31.10. 2014
5. revokuje
své usnesení ze zasedání RMO č. 117 ze dne 22.4. 2014 a nesouhlasí s umístěním
předzahrádky CASABLANCA pro žadatele f.EUROFINCOM s.r.o.
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

11

Smlouva o poskytnutí příspěvku Olomouckým krajem na akci
Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú.Nemilany

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí příspěvku Olomouckým krajem na akci Moravská cyklotrasa na území
ORP Olomouc, k.ú.Nemilany
3. ukládá
postupovat dle návrhu dalšího postupu dle důvodové zprávy
T: prosinec 2014
O: vedoucí ekonomického odboru
vedoucí odboru dopravy
4. ukládá
podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku Olomouckým krajem na akci Moravská cyklotrasa
na území ORP Olomouc, k. ú. Nemilany
T: 23. 6. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.
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12

Projekt " Třídění odpadů v hotelech "

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
realizaci projektu dle předložené důvodové zprávy
3. ukládá
RNDr. Janu Holpuchovi, Ph.D. podepsat smlouvy o výpůjčce
T: 14. 7. 2014
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 13.

13

Koncepce dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
koncepci dobrovolných hasičů pro období 2015-2018
3. ukládá
předkládat návrhy na investiční potřeby jednotek SDH SMOl dle stanovených priorit
a časového sledu uvedeného v koncepci dobrovolných hasičů pro období 2015-2018
T: ročně
O: vedoucí odboru ochrany
4. ukládá
předkládat návrhy na finanční zajištění provozních potřeb v jednotlivých létech u jednotek
SDH SMOl v položkovém členění a výši úrovně roku 2014 s nárůstem ve vztahu k růstu cen
a dalších cenových vlivů
T: ročně
O: vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 14.

14

Příspěvky v oblasti ochrany obyvatel

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
příspěvky v oblasti ochrany obyvatel dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn
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3. ukládá
informovat o přijatém usnesení žadatele
T: 9. 6. 2014
O: vedoucí odboru ochrany
4. ukládá
předložit k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru ochrany
5. pověřuje
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
T: 23. 6. 2014
6. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu
SMOl u projektů – žádostí nad 50.000 Kč
T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 15.

15

Kontrola hospodaření roku 2013 u ZŠ Olomouc, Stupkova 16

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 16.

16

Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v r. 2013
Společnosti Mana, o.p.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 17.

17

Letiště Olomouc - Neředín

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
předložené smlouvy dle příloh č. 4 a 5 důvodové zprávy
3. ukládá
podepsat předložené smlouvy dle příloh č. 4 a 5
T: 9. 6. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
4. ukládá
vypovědět smlouvu s firmou S.O.S., a.s.
T: 9. 6. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
5. ukládá
předložit RMO převod správy kasáren pod Smlouvu SNO, a. s.
T: 23. 6. 2014
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Předložil:
Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 18.

18

Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku
a obcí "České dědictví UNESCO" dle přílohy č.1, 2 důvodové zprávy
3. ukládá
předložit materiál dle bodu č.2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města
Předložil:
Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města
Bod programu: 19.

19

Svátky města - program

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
předložený program a rozpočet Svátků města Olomouce
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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Dodatek č. 42 ke Smlouvě s TSMO, a.s.

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 42 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě
Olomouc se společností Technické služby města Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy
3. ukládá
primátorovi podepsat dodatek č. 42 dle důvodové zprávy
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 23.

21

CIS - ukončení implementační části projektu

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
závěrečnou zprávu projektu
3. ukládá
ihned podepsat přiložený dodatek č. XVII SOD
T: 9. 6. 2014
O: vedoucí odboru informatiky
Předložil:
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.

22

Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní Zdenkou Mertovou, na byt v DPS Přichystalova 68, dle
předložené důvodové zprávy
3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy manžely Karlem a Marií Konečnými, na byt v DPS Přichystalova
66, dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

24
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Prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu
2. bere na vědomí
informace o výsledku dotačního řízení na Program prevence kriminality na rok 2014 dle
důvodové zprávy
3. ukládá
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace o způsobu poskytnutí
finančních prostředků
T: 23. 6. 2014
O: vedoucí odboru sociálních věcí
4. bere na vědomí
návrh smlouvy o výpůjčce - nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku ze státní
účelové dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra v roce 2013 dle bodu č.2 důvodové zprávy
5. schvaluje
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou č.1 důvodové zprávy
6. ukládá
uzavřít dle přílohy č.1 důvodové zprávy smlouvu o výpůjčce se Společností Podané ruce,
o.p.s., Charitou Olomouc, Společenstvím Romů na Moravě o.s.
T: 14. 7. 2014
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Předložil:
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.

24

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: 27.

25

Přísedící Okresního soudu v Olomouci

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu zvolit
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního
soudu v Olomouci pro funkční období 2014 - 2018 dle důvodové zprávy
3. ukládá
předložit návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy
na zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí odboru kancelář primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 28.

26

Stanovení termínu a návrh programu 27. zasedání ZMO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2. stanovila
- termín konání 27. zasedání ZMO: na pondělí 16. 6. 2014 od 9.00 hodin
- místo konání 27. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál,
Hynaisova 10, Olomouc
3. schvaluje
návrh programu 27. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 29.

27

Odprodej vozidla MPO

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. schvaluje
prodej vraku vozidla v aukci dle důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 30.

28

Svatý Kopeček - oprava opěrné zdi a schodů u hospice

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2. schvaluje
převzetí objektů opěrné zdi, včetně přilehlých schodišť, po jejich komplexní opravě
do majetku odboru dopravy MMOl.
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Bod programu: 31.

29

Organizační záležitosti - Služební vozidla

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 32.

30

AQUAPARK OLOMOUC a. s. - 2. tranše odkupu akcií

Rada města Olomouce po projednání:
1. bere na vědomí
důvodovou zprávu včetně příloh
2. souhlasí
s návrhem Smlouvy o převodu akcií dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a s navrhovaným
postupem dle bodu 1 důvodové zprávy
3. pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA, předložit návrh Smlouvy o převodu akcií na zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) návrh Smlouvy o převodu akcií dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
b) pověření pro JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu Smlouvy o převodu akcií dle přílohy č.
1 důvodové zprávy
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 34.

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

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