USNESENÍ
z 25. schůze Rady města Olomouce, konané dne 21. 7. 2015
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění;
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)
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Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a
pololetním plněním)

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
informace o plnění usnesení:
- k termínu plnění 21. 7. 2015 dle části A) důvodové zprávy
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy
2.
prodlužuje
termíny plnění usnesení dle části A), B), C) důvodové zprávy
3.
vypouští ze sledování
- bod 13, část 2 usnesení RMO ze dne 14.1.1997, týkající se informací o činnosti pracovišť
MMOl v integrovaných částech města dle části B)
- bod 13, část 7 usnesení RMO ze dne 18.5.2010, týkající se IPRM - revitalizace a
regenerace sídliště "Obytná zóna - Povel" dle části C)
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 1.

2

Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1.
2.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 101 m2 v 1. NP budovy č. p. 13, Horní
náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti MEDDLE,s.r.o. dle důvodové
zprávy bod č. 1.2.
3.
schvaluje
uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, ve znění dodatku č. 1 se společností MEDDLE,s.r.o., jejímž předmětem je

prostor o celkové výměře 101 m2 v 1. NP budovy č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům,
která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.
4.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 147,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 13,
Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
5.
schvaluje
uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, ve znění dodatků č. 1 až č. 5 s panem xxxxxxx, jejímž předmětem je prostor
o celkové výměře 147,71 m2 v 1. PP budovy č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, která je
součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.
6.
schvaluje
nájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 97,70 m2 ve 2. NP budovy č. p. 13,
Horní náměstí 18, bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
7.
schvaluje
uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním, ve znění dodatku č. 1 s panem xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je prostor
o celkové výměře 97,70 m2 v 2. NP budovy č. p. 13, Horní náměstí 18, bytový dům, která je
součástí pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
8.
doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytovou
jednotku č. 195/4, byt, v domě č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. st. 616
zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na
pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,
v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
9.
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 195/4 v domě č. p. 195,
Dolní náměstí 6, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 9284/21698 na společných částech
domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 928/21698 na pozemku parc. č. st.
616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu
celkem ve výši 1.500.980,- Kč, z toho bytová jednotka 1.079.896,- Kč, pozemek 417.017,- Kč
a náklady 4.067,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.
10. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/101,
jiný nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č.
st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové
metody. Jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Součástí předmětné
jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 4012/18078 na společných částech nemovité věci.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 8.813.211,- 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 předmětné nemovité věci a budoucí
záměr využití. Nabídka musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na
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depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10 nebo Palackého 14, 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 25. 8. 2015 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
2 - PRODEJNA“. Na obálkách musí právnická osoba uvést název a sídlo, fyzická osoba
jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávané nemovité věci, znaleckém posudku a
nájemní smlouvě 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. Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 5. 8. 2015 v 15:00 hod.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.6.
11. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/102,
jiný nebytový prostor, v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č.
st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové
metody. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 3201/18078 na
společných částech nemovité věci.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 6.911.551,- 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 předmětné nemovité věci 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 nebo Palackého 14, 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 25. 8. 2015 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
2 - KANCELÁŘE“. Na obálkách musí právnická osoba uvést název a sídlo, fyzická osoba
jméno, příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávané nemovité věci, znaleckém posudku a
nájemní smlouvě 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. Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 5. 8. 2015 v 15:30 hod.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.7.
12. schvaluje
záměr prodat jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotku č. 200/1, byt,
v domě č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody. Součástí
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 569/18078 na společných částech
nemovité věci.
Minimální kupní cena předmětné nemovité věci je stanovena ve výši 1.204.165,- Kč. Kupní
cena je splatná do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní
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smlouvu uzavřít do 30 dnů od doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy.
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětné nemovité věci. 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 nebo Palackého 14, 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 25. 8. 2015 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
2 – byt č. 1“. Na obálkách musí právnická osoba uvést název a sídlo, fyzická osoba jméno,
příjmení a bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto
termínu nebude brán zřetel. Informace o prodávané nemovité věci, znaleckém posudku a
nájemní smlouvě 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. Prohlídka nemovité věci se uskuteční dne 5. 8. 2015 v 16:00 hod.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj
odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 1.8.
13. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2 v k. ú.
Grygov, obec Grygov, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a část pozemku parc.
č. 1992 lesní pozemek (dle GP pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) o výměře 449 m2,
v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
14. nevyhovuje žádosti
společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o. o zaplacení náhrady škody ve výši 2.414.788,- Kč +
DPH, která vznikla na budově č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4), která je
součástí pozemku parc. č. st. 273 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc- město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
15. schvaluje
změnu prohlášení vlastníka budovy č. p. 1198 na pozemku parc. č. st. 1873 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.
16. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodloužení splatnosti kupní ceny za jednotku vymezenou podle zákona č. 89/2012 Sb., a to
jednotku č. 514/1, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí
pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu
xxxxxxxxx a paní xxxxxxxx, a to do 31. 7. 2015 dle důvodové zprávy bod č. 1.12.
17. bere na vědomí
opravu kupní ceny ve výši 15.176,- Kč u prodeje podílu o velikosti 734/23370 na pozemku
parc. č. st. 611 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc do SJM xxxxxxxxx
a změnu příjmení kupující podílu o velikosti 734/23370 paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy
bod č. 1.13.
18. schvaluje
záměr prodat pozemky parc. č. 1653/1 lesní pozemek, parc. č. 1653/10 lesní pozemek, parc.
č. 1653/11 lesní pozemek, parc. č. 1653/12 lesní pozemek, parc. č. 1653/13 lesní pozemek,
parc. č. 1653/14 lesní pozemek, parc. č. 1653/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/7 lesní
pozemek, parc. č. 1653/8 lesní pozemek, parc. č. 1653/9 lesní pozemek, parc. č. 1655/82
lesní pozemek a parc. č. 1655/83 lesní pozemek, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka
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nad Moravou, parc. č. 590/14 lesní pozemek v k. ú. Střeň, obec Střeň, části pozemku parc. č.
1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/27 lesní pozemek díl „a“ a díl „b“) o celkové
výměře 353 m2, včetně lesní cesty „Staré Kladničí“, v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec
Štěpánov, pozemku parc. č. 611/2 lesní pozemek a parc. č. 612/1 lesní pozemek, část
pozemku parc. č. 608/6 lesní pozemek (dle GP parc. č. 608/6 lesní pozemek) o výměře
13 303 m2, části pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/11 lesní
pozemek o výměře 149 054 m2 a parc. č. 610/12 lesní pozemek o výměře 20 705 m2)
o celkové výměře 169 759 m2, pozemku parc. č. 613/1 lesní pozemek, pozemku parc. č.
613/3 vodní plocha, části pozemku parc. č. 613/5 lesní pozemek (dle GP parc. č. 613/11 lesní
pozemek o výměře 16 158 m2 a parc. č. 613/5 lesní pozemek o výměře 30 005 m2)
o celkové výměře 46 163 m2, část pozemku parc. č. 616/7 ostatní plocha (dle GP parc. č.
616/10 ostatní plocha) o výměře 745 m2, část pozemku parc. č. 616/6 ostatní plocha (dle GP
parc. č. 616/11 ostatní plocha) o výměře 1 501 m2, části pozemku parc. č. 620 vodní plocha
(dle GP parc. č. 620/1 vodní plocha o výměře 6 655 m2, parc. č. 620/3 vodní plocha o výměře
5 759 m2 a parc. č. 620/5 vodní plocha o výměře 2 415 m2) o celkové výměře 14 829 m2,
část pozemku parc. č. 612/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 612/4 lesní pozemek) o výměře
17 530 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“ a část pozemku parc. č. 612/3 ostatní plocha (dle
GP parc. č. 612/5 ostatní plocha) o výměře 273 m2, včetně lesní cesty „Bláznivská“, vše v
k. ú. Unčovice, obec Litovel a části pozemku parc. č. 1220 lesní pozemek (dle GP parc. č.
1220/2 lesní pozemek o výměře 28 400 m2 a parc. č. 1220/3 lesní pozemek o výměře
881 m2) o celkové výměře 29 281 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod
č. 2.1.
19. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, průmyslový
objekt, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek
parc. č. st. 2027 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se
nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, průmyslový objekt, která není součástí
tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, pozemek parc. č. st. 2073 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného
vlastníka – budova bez čp/če, jiná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude
proto předmětem převodu, pozemek parc. č. st. 2074 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez
čp/če, jiná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu,
pozemek parc. č. 444/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je
zděné oplocení, a na kterém se dále nachází stavby jiného vlastníka, zejména zpevněná
plocha, ocelové kontejnery se zastřešením, otevřený oceloplechový přístřešek, plechový
sklad, oplocení a přípojka telekomunikačního kabelového vedení, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a pozemek parc. č. 444/4 ostatní
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka oplocení, které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle
důvodové zprávy bod č. 2.2.
20. revokuje
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod programu 2 bod důvodové zprávy 4.5. ve věci
doporučení ZMO schválit prodej pozemku parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, průmyslový objekt ve
vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 2027 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, průmyslový objekt ve
vlastnictví kupujícího, pozemku parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví
kupujícího, pozemku parc. č. st. 2074 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, jiná stavba ve vlastnictví kupujícího,
pozemku parc. č. 444/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se
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nachází stavby, zejména zpevněná plocha, ocelové kontejnery se zastřešením, otevřený
oceloplechový přístřešek, plechový sklad a oplocení ve vlastnictví kupujícího a pozemku parc.
č. 444/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba
oplocení ve vlastnictví kupujícího, společnosti MR areál Litovelská s.r.o. za kupní cenu ve
výši 4 203 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.2.
21. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemek parc. č. 274 zahrada včetně
zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, na kterém se nachází stavby jiného
vlastníka, zejména přístřešek pro kontejnery, oplocení a kanalizace, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.
22. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. o prominutí úhrady bezdůvodného
obohacení za užívání pozemku parc. č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc za dva roky zpětně přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti
zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 29 390,- Kč včetně DPH dle
důvodové zprávy bod č. 2.3.
23. schvaluje
záměr prodat části pozemků parc. č. 776/1 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 1 311 m2 a
parc. č. 776/3 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc,
na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova domova pro seniory, která není
součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č.
2.4.
24. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 599/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 599/6 ostatní
plocha) o výměře 218 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pozemek parc. č. 612/15 ostatní
plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka –
venkovní betonové schodiště, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto
předmětem převodu, a pozemek parc. č. 612/31 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – zejména přístupový chodník,
předváděcí rampa a inženýrská síť – telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
25. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 238/1 ostatní plocha o výměře 47 m2 v k. ú. Nová
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.
26. schvaluje
záměr darovat část pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 540/25 ostatní
plocha) o výměře 3 221 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby
jiného vlastníka – zejména komunikace, svodidla, dopravní značení, betonové kvádry a
zpevněná plocha, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem
převodu, z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle
důvodové zprávy bod č. 2.6.
27. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 1134/1 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. 1134/3
ostatní plocha) výměře 260 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavby
jiného vlastníka – oplocení a podzemní telekomunikační vedení, které nejsou součástí tohoto
pozemku a nebudou proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.7.
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28. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 239 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“ zahrada) o výměře
21 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení,
které není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy
bod č. 2.8.
29. schvaluje
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1223/13 lesní pozemek o výměře 400 m2 v
k. ú. Hynkov, obec Příkazy. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle
důvodové zprávy bod č. 2.9.
30. schvaluje
záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 31/8 orná půda o výměře 20 525 m2,
pozemky parc. č. 31/56 orná půda o výměře 41 m2, parc. č. 31/57 orná půda o výměře
23 m2, parc. č. 31/58 orná půda o výměře 26 m2, parc. č. 31/60 orná půda o výměře 207 m2,
část pozemku parc. č. 31/54 orná půda o výměře 450 m2 a část pozemku parc. č. 31/55 orná
půda o výměře 1 527 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.10.
31. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu - úpravy venkovních ploch na části pozemku parc.
č. 31/8 orná půda o výměře 20 525 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc spočívající
ve výměně brány, umístění zařízení vrátného a videotelefonu s propojením do budovy,
úpravy pojížděného chodníku a chodníků před vstupem do budovy, se společností Česko
Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. dle přílohy č. 6 důvodové zprávy bod č.
2.10.
32. uděluje
souhlas společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. s provedením
demolice části budovy č. p. 76, tech. vyb. – skleníků, která je součástí pozemku parc. č. st. 97
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.10.
33. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxx o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/75//2009/Hr,
kterým dojde ke zrušení výpovědi z nájmu části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o
výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
34. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
35. nevyhovuje žádosti
společnosti DELTA servis, s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 246 ostatní plocha o výměře
230 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
36. schvaluje
záměr propachtovat pozemek parc. č. 776/10 orná půda o výměře 4980 m2 v k. ú. Slavonín,
obec Olomouc ve spoluvlastnictví statutárního města Olomouce (ideální podíl 1) a paní
xxxxxxxxxxx (ideální podíl 1) dle důvodové zprávy bod č. 2.12.
37. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.
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38. revokuje
usnesení RMO dne 19. 5. 2014, bod programu 2, bod 3.10. důvodové zprávy ve věci
schválení pachtu části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 246 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
39. schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 242 m2 v k. ú. Hejčín,
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
40. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxx ve věci možnosti umístění zahradního účelového objektu na části pozemku
parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 242 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 2.14.
41. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení pachtovného u části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl.
o výměře 242 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.
42. trvá
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl.
o výměře 242 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc za období od 3. 10. 2013 do dne
předcházejícímu dni nabytí účinnosti nové pachtovní smlouvy dle důvodové zprávy bod č.
2.14.
43. schvaluje
záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o celkové výměře 117,96 m2 v 1. NP budovy
č.p. 198, obč.vyb, Žilinská č.o. 26a, která je součástí pozemku parc. č. st. 1017 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti MUDr. Ivana Drcmánková psychiatrie s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.
44. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/22/2013/Vr ze dne 15. 4. 2013 uzavřené se
společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. spočívající v prodloužení termínu pro předložení
kolaudačního souhlasu na výstavbu sportovně rekreačního golfového areálu „Golf akademie
Olomouc“, vč. technické a dopravní infrastruktury - I. etapa, a termínu pro instalaci
bezpečnostních prvků ve formě ochranných sítí podél plánované cyklotrasy a zajištění
průchodu a průjezdu pro veřejnost přes komunikaci plánovanou na pozemku parc. č. 97/2
trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, vše do 30. 11. 2016 dle důvodové zprávy
bod č. 3.1.
45. souhlasí
s využitím části pozemku parc. č. 1346/1 lesní pozemek o výměře 15 m2 v k. ú. Droždín,
obec Olomouc paní xxxxxxx za podmínek udělení souhlasu dle důvodové zprávy bod č. 3.2.
46. nevyhovuje žádosti
společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o nájem části pozemku parc. č. 111/29 ostatní
plocha o výměře 285 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.
47. revokuje
usnesení RMO ze dne 18. 8. 2015, bod programu 27, bod 2.6. důvodové zprávy ve věci
schválení změny smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2004/M, ve znění dodatků č. 1 až č. 7,
uzavřené se společností Školagro s.r.o. spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 463/1
ostatní plocha o výměře 117 m2, pozemku parc. č. 118/38 trvalý travní porost o výměře 490
m2 a pozemku parc. č. 118/42 orná půda o výměře 1 506 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec
Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy a v úpravě celkové výše nájemného dle důvodové
zprávy bod č. 3.3.
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48. nevyhovuje žádosti
pana xxxxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 392/23 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc za účelem užívání dvou parkovacích stání pro automobily a
umístění dvou uzamykatelných parkovacích zábran dle důvodové zprávy bod č. 3.4.
49. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků Přichystalova 372/42, Olomouc-Hodolany o nájem části pozemku
parc. č. 727/2 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.5.
50. nevyhovuje žádosti
manželů xxxxxxx o nájem části pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú.
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.
51. nevyhovuje žádosti
společnosti ARES CZ s.r.o. o úpravu účelu nájmu a výše nájemného u nájmu dvou vnějších
obvodových stěn větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na části pozemku parc. č.
624/42 ostatní plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy
bod č. 3.7.
52. schvaluje
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 100 m2 v
k. ú. Cholina, obec Cholina obci Cholina se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
53. schvaluje
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění dodatků č. 1
až č. 8. uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí části
pozemku parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 100 m2 v k. ú. Cholina, obec Cholina z
předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.8.
54. schvaluje
nájem části pozemku parc. č. 140/13 ostat. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc společnosti ČSAD Ostrava a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.
55. schvaluje
nájem pozemku parc. č. 438/50 ostatní plocha o výměře 63 m2 a části pozemku parc. č.
438/46 ostatní plocha o výměře 90 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.10.
56. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 438/50 ostatní plocha o výměře 63 m2 v
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxx a s panem xxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.10.
57. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 1678/100 orná půda o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.
58. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1120/7 ostat. pl. o výměře 426 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
59. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 87 zastavěná plocha o výměře 40 m2 a
části pozemků parc. č. 1120/7 ostat. pl. o výměře 310 m2 a parc. č. 100/10 o výměře 30 m2,
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vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.
60. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 249/1 vodní plocha o výměře 195 m2 v k. ú. Radíkov u
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx a paní xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.
61. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 249/1 vodní plocha o výměře
195 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 3.13.
62. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 1123/1 orná půda o výměře 265 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
63. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 1123/1 orná půda o výměře 265 m2 v
k. ú. Droždín, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
64. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 239 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc
panu xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.
65. schvaluje
pacht části pozemku parc. č. 578 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Droždín, obec
Olomouc paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a panu xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.
66. schvaluje
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 603 trvalý travní porost o výměře
183 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.
67. schvaluje
pacht částí pozemků parc. č. 603 trvalý travní porost o výměře 121 m2 a parc. č. 578 ostatní
plocha o výměře 31 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové
zprávy bod č. 3.17.
68. schvaluje
pacht pozemku parc. č. 673/4 orná půda o výměře 196 m2 a části pozemku parc. č. 693
ostatní plocha o výměře 200 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle
důvodové zprávy bod č. 3.18.
69. schvaluje
nájem části plochy hangáru W1 č. 31 o výměře 41 m2 vyznačené pod číslem 7, na
pozemcích parc. č. st. 1388/1, parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.
70. schvaluje
výběr nájemce prostoru o celkové výměře 174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, bydlení, ul.
Ostružnická č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi společnostmi MOIRA CZ, a.s , OPTYS, spol. s r.o.
a panem xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši nájemného, kdy
minimální výše nájemného činí 3 067,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši
nabídnutého nájemného 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. 3.20.
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71. nevyhovuje
žádostem spolků Bojový klub sebeobrany Hakkóshikai, občanské sdružení a Křižovatka
Olomouc o nájem prostoru o celkové výměře 174,20 m2 v 1. NP budovy č. p. 358, bydlení, ul.
Ostružnická č. o. 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 308 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.20.
72. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. o uzavření dodatku smlouvy o výstavbě
uzavřené dne 20. 10. 2014 ve věci navýšení kupní ceny o DPH ve výši 21 % dle důvodové
zprávy bod č. 4.1.
73. doporučuje zastupitelstvu města
vyhovět žádosti společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. ve věci zaplacení kupní ceny dle
smlouvy o výstavbě uzavřené dne 20. 10. 2014 do 31. 3. 2016 a vzít na vědomí postup dle
důvodové zprávy bod č. 4.1.
74. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 933 zastavěná plocha a nádvoří
a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 383 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.
75. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 983/1 lesní pozemek o výměře 104 m2
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.
76. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/46/2010/S ze dne 21. 10. 2010 ve věci
zrušení povinnosti kupujících uvedené v čl. IV. odst. 2 kupní smlouvy dle důvodové zprávy
bod č. 4.4.
77. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 1647/3 orná půda (dle GP díl „d“ a díl „a“) o celkové výměře
2 234 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména
budova skladovací a výrobní haly s administrativou a oplocení ve vlastnictví kupujícího, části
pozemku parc. č. 1647/4 orná půda (dle GP díl „e“, díl „b“ a díl „f“) o celkové výměře
2 335 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména
budova skladovací a výrobní haly s administrativou, oplocení, zpevněná plocha, komunikace,
parkovací stání, kanalizace a podzemní kabelové vedení NN ve vlastnictví kupujícího a části
pozemku parc. č. 1647/5 ostat. pl. (dle GP díl „c“ a díl „g“) o celkové výměře 1 365 m2 v k. ú.
Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, zejména budova
skladovací a výrobní haly s administrativou, oplocení, zpevněná plocha, komunikace,
parkovací stání a kanalizace ve vlastnictví kupujícího, společnosti VIVACO s.r.o. za kupní
cenu ve výši 2 284 590,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
78. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost VIVACO s.r.o. je povinen nabídnout předkupníkovi
statutárnímu městu Olomouc části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda (dle GP díl „d“ a díl
„a“) o celkové výměře 2 234 m2, parc. č. 1647/4 orná půda (dle GP díl „e“, díl „b“ a díl „f“) o
celkové výměře 2 335 m2 a parc. č. 1647/5 ostat. pl. (dle GP díl „c“ a díl „g“) o celkové
výměře 1 365 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu
2 284 590,- Kč včetně DPH, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto
předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 6. 4. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 4.5.
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79. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 14 120,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.6.
80. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 2293/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 12 120,- Kč, pokud
by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.6.
81. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, a dále
stavba jiného vlastníka - podzemní kabelové vedení NN, která není součástí tohoto pozemku
a nebude proto předmětem převodu, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši
157 920,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
82. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1151/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 155 920,- Kč, pokud
by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.7.
83. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1371/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 11 500,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.8.
84. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1371/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 9 500,- Kč, pokud by
ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.8.
85. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc,
na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 125 970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
86. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1039 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 123 970,- Kč, pokud by
ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu
neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.9.
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87. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 125 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 83 900,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.10.
88. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 125 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 81 900,- Kč,
pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na
dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.10.
89. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 98 960,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.11.
90. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města
Olomouce tak, že dlužník společnost ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nabídnout
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc pozemek parc. č. st. 1558/2 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ke koupi za kupní cenu ve výši 96 960,- Kč,
pokud by ho chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na
dobu neurčitou dle důvodové zprávy bod č. 4.11.
91. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1353/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 52 960,- Kč dle důvodové zprávy bod
č. 4.12.
92. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 386 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na
kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 65 720,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.
93. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 91/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bělidla, obec Olomouc,
na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví kupujícího, společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 96 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.
94. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej ideálního podílu 4/12 pozemku parc. č. st. 1548 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází budova bez čp/če, tech. vyb, ve vlastnictví
kupujícího, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 13 000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.15.
95. revokuje
své usnesení ze dne 29. 6. 2015, bod 2, část 64 ve věci doporučení ZMO schválit prodej části
pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“ zastavěná
plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se
nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 16, která je
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součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví paní
xxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem
ve výši 2.500,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 833,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu
xxxxxxxxxxxxxx ve výši 417,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní
xxxxxxxxxxxxx ve výši 417,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu
xxxxxxxxxx ve výši 833,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
96. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“
zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na
kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského
16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomoucměsto, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví
paní xxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem
ve výši 7.340,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku
panu xxxxxxxxxxxx ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku
paní xxxxxxxxxxx ve výši 1.223,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku
panu xxxxxxxxxxxxxxx ve výši 2.447,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16.
97. revokuje
své usnesení ze dne 29. 6. 2015 bod 2, část 65 ve věci doporučení ZMO schválit prodej části
pozemku parc. č. 319 ostatní plocha (dle GP parc. č. 319/2 ostatní plocha) o výměře 35 m2
v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího –
zejména zpevněná betonová plocha, přípojka plynu, elektřiny, kanalizace a vody a zděný
sloupek s elektroměrem, panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 47.000,- Kč dle důvodové
zprávy bod č. 4.17.
98. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 319 ostatní plocha (dle GP parc. č. 319/2 ostatní plocha)
o výměře 35 m2 v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví
kupujícího – zejména zpevněná betonová plocha, přípojka plynu, elektřiny, kanalizace a vody
a zděný sloupek s elektroměrem, panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51.840,- Kč dle
důvodové zprávy bod č. 4.17.
99. bere na vědomí
změnu titulu před jménem u paní xxxxxxxx z Bc. na Mgr. u prodeje části pozemku parc. č. 6/1
zahrada (dle GP parc. č. 6/3 zahrada) o výměře 23 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle
důvodové zprávy bod č. 4.18.
100. souhlasí
s postupem dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
101. schvaluje
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-INPS/1/2011 uzavřené se společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy
bod č. 5.1.
102. bere na vědomí
že nebude soudně vymáháno naplnění smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č.
MAJ-IN-B/2/2011/Hoa dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
103. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování úschovny kol za rychlozbožím na pozemku parc. č. 804/3 ostatní plocha v k. ú.
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Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci se
zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 5.2.
104. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-INBKS/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3.
105. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-INB/6/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy
bod č. 5.4.
106. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku parc. č.
202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s xxxxxxxxxx – F.G.P. studio, jako dárcem
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.
107. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 284/1 zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 30/5 ostatní plocha o celkové výměře 752 m2, vše v k. ú. Bělidla,
obec Olomouc a na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, místní komunikace včetně
11 parkovacích stání, veřejného osvětlení a chodníků budované v rámci stavby „Výstavba RD
– Bělidelský dvůr“ se společností REKOS stavební společnost, spol. s r. o., dle důvodové
zprávy bod č. 5.6.
108. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu DN 150
budovanou v rámci stavby „Rezidenční park Nová Wolkerova“ se společnostmi NOVÁ
SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
109. schvaluje
uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na vodovodní řad
DN 150 se společnostmi NOVÁ SLADOVNA, a.s. a FLORA DEVELOPMENT, a.s., dle
důvodové zprávy bod č. 5.8.
110. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti
VÍTKOVICE Doprava, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1.
111. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce,
obec Olomouc ve prospěch společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. dle důvodové zprávy bod
č. 6.1.
112. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č.
612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
113. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec
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Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2.
114. revokuje
usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2., bod 2.28. důvodové zprávy ve věci
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
115. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
116. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1045/26 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4.
117. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 898, parc. č. 634/1, parc. č. 633/1, vše ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc a pozemcích parc. č. 1250 a parc. č. 1317, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.
118. bere na vědomí
změnu druhu pozemku u pozemku parc. č. 111/1 v k. ú. Lošov, obec Olomouc z ostatní
plochy na zahradu u zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního
kabelového vedení NN dle důvodové zprávy bod č. 6.6.
119. bere na vědomí
úpravu trasy podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú.
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7.
120. schvaluje
změnu náležitostí nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 116/3 ostatní plocha o výměře
138 m2 a parc. č. 75/135 ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec
Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxx dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 3.1.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 2.

3

Rozpočtové změny roku 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B
2.
schvaluje
rozpočtové změny roku 2015 dle upravené důvodové zprávy - část A
3.
ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku
2015 dle upravené důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2015 dle
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upravené důvodové zprávy - část B
T:
nejbližší zasedání ZMO
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 3.

4

Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních
rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2015

a

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 4.

5

Bytové záležitosti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
3.
souhlasí
1.
s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
Dětský domov Olomouc, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Synkova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo náměstí 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
Charita Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
b) na 2 roky s nájemci - DPS:
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s., Horní náměstí 18, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
xxxxxx, xxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce
Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s., Náves Svobody 41, Olomouc - na 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)
2.
s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 7
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc, č.b. 64
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc, č.b. 17
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c)
4.
bere na vědomí
vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady v období 1 - 6 /2015 dle důvodové zprávy
bod 4)
5.
schvaluje
návrh na demolici objektů dle DZ bod 5)
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5.

6

III.etapa protipovodňových opatření na řece Moravě

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
vznik pracovní skupiny pro přípravu III.etapy dle upravené DZ
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Předložil:
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7

Veřejná zakázka č. 15096 - ZŠ Nemilany - společně do školy JŘBU - 2 - zahájení, komise

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "ZŠ Nemilany - společně do školy - JŘBU 2", archivní číslo 15096.
2.
ustavuje
komise dle důvodové zprávy.
3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto
veřejnou zakázkou.
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

8

Veřejná zakázka č. 15096 - ZŠ Nemilany - společně do školy JŘBU - 2 - zadání

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7. 1.

9

Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ Nedvědova, hřiště

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 2 550 735,03 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/57.02365 ZŠ
Nedvědova – hřiště za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na
individuální projekt z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, která
je přílohou č. 1 důvodové zprávy.
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3.
pověřuje
náměstka primátora Ing. Jaromíra Czmera k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na
individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/57.02365 ZŠ Nedvědova – hřiště
4.
souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

10

Lošov, Liškovská - převzetí majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku dle varianty B důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
odboru majetkoprávnímu převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
5.
ukládá
odboru životního prostředí převzetí náhradní výsadby do údržby dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 10.

11

Lošov, Hliník - převzetí majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku dle varianty B důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
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4.
ukládá
odboru majetkoprávnímu převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 11.

12

Lošov, Zlaté Doly - převzetí majetku

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
převzetí majetku dle varianty B důvodové zprávy
3.
ukládá
odboru dopravy převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru dopravy
4.
ukládá
odboru majetkoprávnímu převzetí majetku dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí majetkoprávního odboru
5.
ukládá
odboru životního prostředí převzetí náhradní výsadby do údržby dle důvodové zprávy
T:
prosinec 2016
O:
vedoucí odboru životního prostředí
Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 12.

13

Točna BUS Chomoutov

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
pověřuje
doc. Mgr. Antonína Staňka, primátora města a Mgr. Filipa Žáčka, člena RMO ve věci
projednání odkupu pozemku od firmy OHL ŽS dle důvodové zprávy
T:

25. 8. 2015

Předložil:
Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 13.
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14

Předzahrádky

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GAZDOVSKÁ KRČMA
v ulici Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 31,50 m2 pro žadatelku pí xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Werichova 637/8, 779 00 Olomouc, na dobu od 25.7. do 31.10. 2015.
3.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ROXBURY v ulici
Chválkovická 4, Olomouc, v rozsahu 13,50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, K Hájence 8,
Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc, na dobu od 25.7. do 31.10. 2015.
4.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ITALIA MARKET v
ulici Elišky Krásnohorské, Olomouc, v rozsahu 18m2 pro žadatele fu.Italia Market Line s.r.o.,
Lipenská 11/7, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.8. do 31.10.2015.
5.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA AIDA v
ulici Horní náměstí 4, Olomouc, v rozsahu 50m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Sušilova 2a,
796 01 Prostějov, na dobu od 27.7. do 31.10.2015.
6.
souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení KAFE U KOČEK v ulici
Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 20,1m2 pro žadatele fu.Teraner team s.r.o., Lipová –
lázně 646, 790 61 Lipová - lázně, na dobu od 1.8. do 31.10.2015.
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 14.

15

Zvláštní užívání komunikací

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Zeyerova dle bodu 1. důvodové zprávy
3.
souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Za Vodojemem dle bodu 2. důvodové zprávy
4.
nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Hněvotínská dle bodu 3. důvodové zprávy
5.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Švermova dle bodu 4. důvodové zprávy
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6.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského dle bodu 5. důvodové zprávy
7.
souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování na Biskupském nám. dle bodu 6. důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 15.

16

Označení vlastníka

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
neschvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 16.

17

Povolení výjimky - pěší zóna

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
nesouhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 17.

18

Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
odprodej vozidel prostřednictvím autobazaru dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 20.
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19

Žádosti o změnu využití dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
vyhovuje
žádosti o poskytnutí dotace dle závěru bodu A) upravené důvodové zprávy včetně rozpočtové
změny z toho vyplývající
3.
nevyhovuje
žádosti o změnu využití dotace dle závěru bodu B) důvodové zprávy
4.
vyhovuje
žádosti o změnu účelu využití dotace dle závěru bodu C) upravené důvodové zprávy
5.
vyhovuje
žádosti o převedení finančních prostředků na nově vzniklý subjekt a žádosti o posunutí
termínu realizace projektu a termínu vyúčtování dotace dle závěru bodu D) důvodové zprávy
6.
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru školství
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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Kontrola hospodaření u ZŠ Gagarinova Olomouc za rok 2014

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 23.
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Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na
rok 2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
úpravu Plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2015
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 24.
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Využití podpory na projekt Rozvoj a zkvalitňování osobní
asistence u o.p.s. Maltézská pomoc

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 25.
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Vyhodnocení cvičení
OUTAGE 2015“

orgánů

krizového

řízení

„POWER

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
ukládá
realizaci přípojek elektrické energie na vybraných objektech SMOl
T:
leden 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru kancelář tajemníka
3.
ukládá
prověřit možnost nákupu elektrocentrály dle důvodové zprávy
T:
leden 2016
O:
vedoucí odboru ochrany
vedoucí odboru kancelář tajemníka
4.
ukládá
projednat možnost uzavření smlouvy o náhradní autobusové dopravě s ředitelem DPMO
T:
prosinec 2015
O:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
5.
ukládá
zahrnout do přípravy rozpočtu na rok 2016 pořízení elektrocentrály dle důvodové zprávy
T:
20. 10. 2015
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 26.
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Přijetí nutných opatření pro zajištění projektu Bezpečnost
informací v kybernetickém prostoru IS SMOl

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2.
ustavuje
dle ustanovení §12 vyhlášky 529/2006 Sb. - roli správce a bezpečnostního správce IS SMOl
3.
jmenuje
do role správce IS SMOl pana Ing. Jiřího Fišera a do role bezpečnostního správce IS SMOl
pana Ing. Bc. Antonína Janhubu
4.
ukládá
zajištění zapracování tohoto právního aktu do Organizačního řádu SMOl
T:
22. 9. 2015
O:
vedoucí odboru kancelář tajemníka
5.
ukládá
zajištění zpracování podrobné analýzy dle důvodové zprávy a předložit k seznámení RMO
T:
leden 2016
O:
vedoucí odboru informatiky
vedoucí odboru ochrany
6.
ukládá
zahrnutí výdajů uváděných v navrhovaném rámcovém rozpočtu projektu do rozpočtu SMOl v
letech 2016 a 2017
T:
22. 9. 2015
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 27.
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Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín a
Radíkov

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se zahraniční cestou
3.
pověřuje
JUDr. Martina Majora, MBA., 1. náměstka primátora k podpisu žádanky o přepravu k
zahraniční cestě hasičských vozidel OLB 3374 a 4M8 1421
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru ochrany
Předložil:
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Bod programu: 28.
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Program prevence kriminality

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
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2.
schvaluje
harmonogram tvorby Koncepce prevence kriminality města Olomouce na období let 2016 2020
3.
ukládá
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace MV ČR o způsobu poskytnutí
finančních prostředků
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 29.
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Převzetí domova pro matky s dětmi – FOD

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
souhlasí
s navýšením kapacity pobytové formy poskytování registrované sociální služby Azylové
domy, dle důvodové zprávy
3.
schvaluje
převzetí současných úvazků zaměstnanců AD FOD formou delimitace a jejich začlenění do
organizační struktury oddělení Domov pro ženy a matky s dětmi odboru sociálních věcí
Magistrátu města Olomouce, dle důvodové zprávy
4.
ukládá
předložit tajemníkovi Magistrátu města Olomouce návrh zprávy o organizačních změnách
souvisejících s převzetím sociální služby AD FOD
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru sociálních věcí
5.
souhlasí
s návrhem finančního zajištění provozu registrované sociální služby Azylové domy ode dne 1.
10. 2015 dle důvodové zprávy
6.
schvaluje
zařazení částky 213 000 Kč potřebnou na dofinancování provozu sociální služby do soupisu
nekrytých požadavků na rozpočet SMOL na rok 2015
7.
ukládá
jednat o převzetí vybavení AD FOD do majetku SMOl
T:
22. 9. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
8.
souhlasí
s převodem nájmu nebytových prostor Sokolská 50 z FODu na odbor sociálních věcí MMOl
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.
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Dotace v sociální oblasti

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
poskytnutí dotace dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn vyplývajících z důvodové
zprávy
3.
ukládá
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Vnitřním předpisem o poskytování dotací z
rozpočtu statutárního města Olomouce
T:
25. 8. 2015
O:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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Bytové záležitosti DPS

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené
důvodové zprávy
3.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené
důvodové zprávy
4.
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené
důvodové zprávy
Předložil:
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.
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Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze ze 4. zasedání
ZMO konaného 19.6.2015

Rada města Olomouce po projednání:
1.
ukládá
k bodu 11, části 5 usnesení ZMO z 19.6.2015 - Pořízení souboru změn č.I Územního plánu
Olomouc, dodatek:
- odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc ve
schváleném rozsahu dílčích změn včetně doplnění souboru (T: ihned)
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru koncepce a rozvoje
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2.
ukládá
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO z 19.6.2015 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací - škol:
- informovat o přijatém usnesení ředitele škol (T: červen 2015)
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru školství
3.
ukládá
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO z 19.6.2015 - Přejmenování části náměstí na Svatém
Kopečku:
- informovat příslušné instituce o novém názvu náměstí dle stanovených směrnic (T: ihned)
T:
25. 8. 2015
O:
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 33.
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Malé projekty

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
přidělení dotací dle upravené důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 34.
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Změna účelu užití dotace v oblasti sportu

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
souhlasí
se změnou účelu užití dotace dle předložené důvodové zprávy
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 35.
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Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města Olomouce po projednání:
1.
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace
2.
souhlasí
s přijetím dotace na projekt "Olomouc v kostce"
30

3.
pověřuje
PhDr. Pavla Urbáška - náměstka primátora k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
Předložil:
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.
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Rozpočtová změna OKP

Rada města Olomouce po projednání:
1.
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy
Předložil:
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města
Bod programu: 37.

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

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