
 

USNESENÍ 
 

ze 7. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8. 2. 2011  
 
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) 
 
 

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 08.02.2011 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní  záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 451/39 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 24 m2 a 
část pozemku parc. č. 451/18 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr odprodat  část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada  (dle GP parc. č. 1856/15)  
o výměře 339 m2 a pozemek parc. č. st. 921 zast. pl. o výměře 21 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 200 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/24/2006/Gl ze dne 20. 4. 2006 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 6. 2. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2008 uzavřené se společností 
SECOM LTD, spol. s r.o.  na pronájem částí pozemků  parc. č. 124/6 o výměře 3 m2, parc. č. 
79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2,  parc. č. 
125/6 o výměře 3 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 
350/22 o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, částí pozemků parc. č.  590/3 o výměře 
1 m2 a parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, části pozemku 
parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to z důvodu nezaplacení 
splatného nájemného s tím, že nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do 30 dnů ode 
dne doručení listiny o odstoupení dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
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5. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/29/2007/Plh ze dne 26. 10. 2007 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 27. 6. 2008 uzavřené se společností SECOM LTD, spol. s r.o. na 
pronájem částí pozemků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy za účelem umístění a 
provozování stojanů navigačního značení ke komerčním cílům „INFOR“ – chráněného 
průmyslovým vzorem č. 29415, a to z důvodu nezaplacení splatného nájemného, s tím, že 
nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do 30 dnů ode dne doručení listiny o odstoupení 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
6. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/49/2007/Plh ze dne 6. 2. 2008 uzavřené 
se společnosti SECOM LTD, spol. s r.o. na pronájem částí pozemků  parc. č. 1080 o výměře 
1m2 a parc. č. 907/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to z důvodu 
nezaplacení splatného nájemného,  s tím, že nájemce je povinen předmět nájmu vyklidit do 
30 dnů ode dne doručení listiny o odstoupení dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
7. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2008/Plh ze dne 27. 6. 2008 uzavřené 
se společností SECOM LTD, spol. s r.o. na pronájem části pozemku parc. č. 124/7 o výměře 
2 m2, a to z důvodu nezaplacení splatného nájemného, s tím, že nájemce je povinen 
předmět nájmu vyklidit do 30 dnů ode dne doručení listiny o odstoupení dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 
8. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 
10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti DANTRADE a.s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3.  
 
9. pronájem části pozemku  parc. č. 98/2 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
10. pronájem části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
11. pronájem části stavby zídky umístěné na pozemku parc. č. 451/33 ostat. pl. v k. ú. Povel, 
obec Olomouc za účelem umístění a provozování reklamního zařízení  o rozměrech plochy 
reklamní tabule 1,3 m x 1,9 m panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
12. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 938/3 ostat. pl. o výměře 300 m2 a 
pozemku parc. č. 446/3 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
13. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kanalizace 
na pozemcích parc. č. 527/3 ostat. pl. a parc. č. 343/1 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc a právo vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky 
v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním kanalizace ve 
prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
14. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 527/3 ostat. pl. a parc. č. 343/1 
ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a právo vstupovat a vjíždět všemi dopravními 
prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraňováním kanalizace ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 
 
15. uzavření dohody s Olomouckým krajem o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. OMP/BVB/653/2007, uzavřené dne 31. 1. 2008 mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím povinným a Olomouckým krajem jako budoucím 
oprávněným dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
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16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl., parc. č. 1066 ostat. pl. a parc. č. 
824/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
17. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl., 
parc. č. 1066 ostat. pl. a parc. č. 824/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
18. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 265/502 a parc. č. 265/503, vše ostat. pl. a 
umístění a provozování sloupů veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 265/314, parc. č. 
265/493 a parc. č. 265/495, vše orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti BOOS a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.12.  
 
19. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního a vodovodního řadu na pozemku parc. č. 629/2 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
20. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování sloupu 
veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 630/5 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti VZ stav, spol. s r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
21. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování sloupu 
veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 265/490 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
v podílovém spoluvlastnictví pana Petra Kameníčka (id. podíl 1/3) a manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 2/3) ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
22. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 1339/6 lesní pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti AFFLAX REALITY a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
23. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1339/6 lesní pozemek v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti AFFLAX REALITY a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
 
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9, parc. č. 1027/1, 
parc. č. 866, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/16, parc. č. 624/19, parc. č. 645/2, 
parc. č. 624/25, parc. č. 959/10, parc. č. 624/26 a parc. č. 624/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
25. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování přípojky optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1027/4, 
parc. č. 1027/9, parc. č. 1027/1, parc. č. 866, parc. č. 609/5, parc. č. 613/1, parc. č. 624/16, 
parc. č. 624/19, parc. č. 645/2, parc. č. 624/25, parc. č. 959/10, parc. č. 624/26 a parc. č. 
624/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
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26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1916/24 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.15. 
27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1916/24 
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 79/4 ostat. pl.,  parc. č. 79/5 ostat. pl., parc. č. 
79/7, parc. č.  79/29 ostat. pl.,  vše k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 624/4. parc. č. 624/3, parc. č. 624/2, parc. č. 
624/26, parc. č. 624/25, parc. č. 959/10, parc. č. 624/38, parc. č. 938/37, parc. č. 938/41, vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 613, parc. č. 604/1, parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, 
parc. č. 1072,  vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení pozemcích parc. č. 624/4. parc. č. 
624/3, parc. č. 624/2, parc. č. 624/26, parc. č. 624/25, parc. č. 959/10, parc. č. 624/38, parc. 
č. 938/37, parc. č. 938/41, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 613, parc. č. 604/1, 
parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, parc. č. 1072,  vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
31. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 105/18,  parc. č. 
105/54, parc. č. 105/46, parc. č. 105/45, parc. č. 105/30, parc. č. 105/29, parc. č. 105/27, 
parc. č. 105/24, parc. č. 105/25, parc. č. 105/23,  vše ostat. pl., parc. č. 105/20, parc. č. 
75/62, parc. č. 75/84, vše  zahrada, parc. č. 134/1, parc. č. 150/3, parc. č. 149, parc. č. 
75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/71, parc. č. 75/115, parc. č. 75/137, parc. č.  75/69, parc. č. 
75/68, parc. č. 75/67, parc. č. 75/66, parc. č. 75/89,  parc. č. 75/130, parc. č. 148/4, vše 
ostat. pl., vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
32. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene obsahující právo uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 105/18,  parc. č. 105/54, parc. č. 105/46, parc. č. 105/45, parc. č. 105/30, 
parc. č. 105/29, parc. č. 105/27, parc. č. 105/24, parc. č. 105/25, parc. č. 105/23,  vše ostat. 
pl., parc. č. 105/20, parc. č. 75/62, parc. č. 75/84, vše  zahrada, parc. č. 134/1, parc. č. 
150/3, parc. č. 149, parc. č. 75/73, parc. č. 75/83, parc. č. 75/71, parc. č. 75/115, parc. č. 
75/137, parc. č.  75/69, parc. č. 75/68, parc. č. 75/67, parc. č. 75/66, parc. č. 75/89,  parc. č. 
75/130, parc. č. 148/4, vše ostat. pl., vše  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 200 ostat. pl., parc. č. 272 ostat. pl., parc. č. 
285 ostat. pl., parc. č. 421 ostat. pl., parc. č. 2002/14 ostat. pl. a parc. č. 2002/18 ostat. pl., 
vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.19. 
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34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 200 ostat. 
pl., parc. č. 272 ostat. pl., parc. č. 285 ostat. pl., parc. č. 421 ostat. pl., parc. č. 2002/14 ostat. 
pl. a parc. č. 2002/18 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
35. výpověď smlouvy o nájmu na nebytový prostor o výměře 176,29 m2 ve 2. NP v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 960 (MŠ Jílová 43) na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl. a 
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc pronajaté občanskému sdružení PINK dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
36. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor o výměře 133,20 m2 
ve 4. NP v budově Tovární č. p. 1059, č. o. 41 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. 
st. 1695 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené dne 3. 6. 2009 mezi společností 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jako nájemcem a statutárním městem Olomouc jako 
podnájemníkem dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
37. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 411,90 m2 v 1. NP v budově č.p. 889 
(bytový dům) na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
společnosti Interiérové studio podlah a dveří s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
38. pronájem pozemku parc. č. 446/3 ostat. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.    
 
39. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 131.135,- Kč a o úhradě tohoto dluhu ve 
dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem 
březnem 2011 se společností ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 4.6. 
 
40. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, kanalizace, vodovodu, 
STL plynovodu a rozvodů NN, budované v rámci stavby „RD Slavonín parc. č. 533/14“, mezi 
statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové 
zprávy  bod č. 5.2. 
 
41. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, kanalizace a vodovodu, budované v rámci stavby „RD Slavonín parc. č. 
533/14“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
42. doplnění usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010 ve věci  schválení uzavření  kupní smlouvy 
na stavby komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, kanalizačního a vodovodního řadu, 
vybudované v rámci stavby „Výstavba řadových rodinných domů v Olomouci, lokalita 
Neředín“ mezi společností BOOS, a.s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc 
jako kupujícím spočívající v  doplnění  pozemků parc. č. 265/493 orná půda, parc. č. 265/495 
orná půda a parc. č. 265/490 orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc do kupní 
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
                 
43. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
                          
44. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
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2. neschvaluje 
navýšení nájemného o inflační koeficient 1,5 % u nebytových prostor a pozemků  v majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
 
3. uděluje 
1. souhlas státnímu podniku Česká pošta, s.p. s umístěním poštovní výběrové schránky na 
části pozemku parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti Dalkia Česká republika, a. s. se zřízením věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 1.3. ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku 
parc. č.  451/39 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 451/49 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 1.14. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kanalizace 
na pozemcích parc. č. 527/3 ostat. pl. a parc. č. 343/1 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
3. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 1.14. ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování kanalizace na pozemcích parc. č. 527/3 ostat. pl. a parc. č. 343/1 ostat. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 
 
4. usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010, bod programu 2, bod 2.12. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl a parc. č. 1066 ostat. pl., vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 
5. usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010, bod programu 2, bod 2.12. ve věci uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl a parc. č. 1066 ostat. 
pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
6. usnesení RMO ze dne  27. 7. 2010, bod programu 2,  bod 2.53 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 875/10 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 79/4 
ostat. pl.,  parc. č. 79/5 ostat. pl., parc. č. 79/28 ostat. pl., parc. č. 79/7 ostat. pl., v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
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5. trvá 
na usnesení RMO ze dne 11. 1. 2011 ve věci nevyhovění žádosti sdružení N.C.A. o.s. 
o pronájem části budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. 
st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st. 1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše zast. pl. v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
6. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu bod č. 5.7. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej části pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 1212 zast. pl.) 
o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 24 800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 11 m2 a části 
pozemku parc. č. 174/7 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 8 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
3. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a Jiřím Teichmannem o přistoupení 
k závazku společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc 
z důvodu dlužné náhrady za užívání pozemků a dlužného nájemného dle smlouvy o nájmu č. 
MAJ-EM-NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 ve výši 131.135,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č.  
451/39 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za pozemek parc. č. 451/49 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup budov bez č. 
p./ č. e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 236 zast. pl. o výměře 77 m2, parc. č. st. 245 
zast. pl. o výměře 292 m2, parc. č. st. 248/1 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 248/2 
zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. st. 251/1 zast. pl. o výměra 47 m2 a parc. č. 251/2 zast. pl. 
o výměře 7 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. žádosti ČR - Ministerstva zemědělství o směnu pozemků parc. č. st. 195 zast. pl. 
o výměře 252 m2 a parc. č. 143 ostat. pl. o výměře 138 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ministerstva zemědělství za část pozemku parc. č. 404/1 
ostat. pl. o výměře 390 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 446/3 ostat. pl. 
o výměře 38 m2, případně částí pozemku o výměře 1 m2 a 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.    
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu ve výši nájemného, tj. 61,- Kč/m2/rok, za užívání pozemků parc. č. st. 
236 zast. pl. o výměře 77 m2, parc. č. st. 245 zast. pl. o výměře 292 m2, parc. č. st. 248/1 
zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 248/2 zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. st. 251/1 
zast. pl. o výměře 47 m2, parc. č. 251/2 zast. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 22/16 ostat. pl. 
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o výměře 2 703 m2 a parc. č. 22/18 ostat. pl. o výměře 1 634 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc po dobu 
bezesmluvního užívání těchto pozemků, včetně náhrady za užívání těchto pozemků za dva 
roky zpětně dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1678/144 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 6 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  7. 140,- Kč, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 732/14 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
500 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví akciové společnosti K- stav stavební  
za kupní cenu ve výši 440. 000,- Kč, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 81/5 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce,   obec   Olomouc   v podílovém   
spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za   kupní cenu  ve výši 23. 460,- Kč, 
dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 77/43 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16. 660 ,- Kč, dle bodu 4 předložené 
důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
zveřejnění záměru směnit spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/6 na pozemku parc. č. 732/4 
díl „a“ o výměře 13 m2, parc. č.  732/4 díl „b“  o výměře 26 m2 a parc. č. 732/15 o výměře 
126 m2, vše v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku, parc. č. 90/14 
o výměře 413 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve spoluvlastnictví Statutárního 
města Olomouc bez cenového doplatku, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.  
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 631/3 lesní pozemek o výměře 910 m2 
v k.ú. Černovír, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Lesy České republiky, s.p. na dobu určitou za nájemné ve výši 4.550,- Kč ročně, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
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8. schvaluje 
zveřejnění záměru bezúplatně převést část pozemku parc.č. 2 zahrada, nově vzniklý 
pozemek parc.č. 2/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 a část pozemku parc.č. 2002/15 ostatní 
plocha, nově vzniklý pozemek parc.č. 2002/22 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k.ú. 
Lošov, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví Olomouckého 
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje za podmínky, že současně bude 
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha, nově vzniklý 
pozemek parc.č. 2002/21 ostatní plocha o výměře 13 m2 a část pozemku parc.č. 2003 
ostatní plocha, nově vzniklý pozemek parc.č. 2003/2 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše 
v k.ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 7 předložené 
důvodové zprávy.   
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/5, ostatní 
plocha), o výměře 57 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 12.411,- Kč, a id. 1/2 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 12.411,- Kč, kupní cena celkem 24.822,- Kč, z toho 
pozemek 24.000,- Kč a náklady 822,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/1, zahrada), 
o výměře 513 m2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 225.405, z toho pozemek 
218.000,- Kč a náklady 7.405,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/2, zahrada), 
o výměře 513 m2, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
225.405, z toho pozemek 218.000,- Kč a náklady 7.405,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/6, zahrada), 
o výměře 56 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 12.366,- Kč, a id. 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 12.367,- Kč, 
kupní cena celkem 24.733,- Kč, z toho pozemek 24.000,- Kč a náklady 808,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/3, zahrada), 
o výměře 233 m2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 102.513,- Kč, z toho 
pozemek 99.150,- Kč a náklady 3.363,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 51, zahrada (dle GP č. 539-309/2010, parc. č. 51/4, zahrada), 
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o výměře 216 m2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 95.042,- Kč, z toho 
pozemek 91.925,- Kč a náklady 3.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
8. schvaluje 
změnu způsobu prodeje a ukládá odboru majetkoprávnímu nechat vypracovat prohlášení 
vlastníka k budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 107 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
9. schvaluje 
uzavření Smlouvy o výkonu správy nemovitosti, a to na budovu č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 
3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc a Smlouvy o výkonu správy nemovitosti na budovu č. p. 
79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 251 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se Správou nemovitostí 
Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
10. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, bod 3.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Synkova 13, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 11 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 a) 
b) Synkova 11, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 10 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 b) 
c) třída Kosmonautů 14, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 c) 
d) Černá cesta 31, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 38 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 d) 
e) Černá cesta 11, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 e) 
f) Černá cesta 23, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 14 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 f) 
g) Politických vězňů 2, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 74 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 g) 
h) U Letiště 6, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 10 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 h) 
ch) třída Kosmonautů 12, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 19 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 ch) 
i) Ztracená 1, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 i) 
j) Mariánská 8, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 j) 
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k) Sokolská 25, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 k) 
l) Horní náměstí 23, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 3 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 1 l) 
m) Přichystalova 62, Olomouc, o velikosti 0+1, č.b. 10 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 m) 
n) Ztracená 1, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 17 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 n) 
o) Dolní náměstí 6, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 25 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 o) 
p) Sladkovského 1B, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2 a) 
q) Topolová 2, Olomouc, o velikosti 1+kk, č.b. 12 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2 b) 
r) Rumunská 11, Olomouc, o velikosti 1+kk, č.b. 12 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 2 c) 
ř) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+2, č.b. 31 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3 a) 
s) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+2, č.b. 76 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 3 b) 
š) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+1, č.b. 7 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3 c) 
t) Politických vězňů 2, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 52 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3 d) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)  
 
2. s výměnami bytů: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, 
dle předložené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Olomou c 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Olomouc dle přílohy 
důvodové zprávy na  zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Olomouc 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 Vydání zm ěny č.VII regula čního plánu MPR Olomouc (PRIOR)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
variantu postupu č. 2 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat variantu postupu č. 2 do návrhu na vydání změny č.VII regulačního plánu MPR 
Olomouc  
T: 22. 2. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
zhodnotit technický stav ul. 8. května v závislosti na rekonstrukci OD PRIOR 
T: 22. 2. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 
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9 Vydání zm ěny č. XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č.XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc upravenou ve spolupráci s určeným zastupitelem 
v souladu s výsledky projednání s dotčenými orgány a veřejností 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č. XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Golf Akademie Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 11004 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Politických vězňů 4 – komplexní zateplení objektu“ archivní číslo 11004. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 
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12 Veřejná zakázka č. 11003 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „I. P. Pavlova 62 - komplexní zateplení objektu“ archivní číslo 11003. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 1. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 10092 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rozšíření oddělení sběru BRKO v Olomouci - nákup sběrových nádob“ archivní číslo 10092 
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 2. 
 
 
 
14 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu 4. a) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
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15 Dolní nám ěstí - georadarový pr ůzkum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s provedením prací a uzavřením smlouvy na provedení georadarového průzkumu dle bodu 
C) 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
16 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Smlouvy s obcemi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit návrh obecného znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecné znění smluv o zajištění dopravní obslužnosti 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
19 Přechody pro p ěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci přechodů pro chodce v ul. Studentská a B. Martinů v roce 2011 
 
3. souhlasí 
s žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci přechodů pro 
chodce v ul. Studentská a B. Martinů 
 
4. ukládá 
odboru dopravy předložit ekonomickému odboru návrh rozpočtové změny za účelem pokrytí 
nákladů na realizaci přechodů  
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
20 Návrh M ěstského programu prevence kriminality na rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh Městského programu prevence kriminality na rok 2011 dle bodu II.důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
návrh na rozpočtové změny dle bodu III. důvodové zprávy   
 
4. ukládá 
předložit návrh Městského programu prevence kriminality na rok 2011 ke schválení  
Zastupitelstvu města Olomouce  
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
5. ukládá 
předložit žádost o státní účelovou dotaci na Městský program prevence kriminality na rok 
2011 na odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra 
T: 22. 2. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
6. ukládá 
předložit návrh rozpočtových změn dle bodu III. důvodové zprávy 
T: 18. 2. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
21 Veřejná služba - zpráva za rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
smlouvu o delegaci veřejné služby s Lesy města Olomouce, a.s., dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi SMOl Martinu Novotnému podepsat smlouvu o delegaci veřejné služby dle 
přílohy důvodové zprávy 
T: 22. 2. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
vyzvat organizace působící v sociální oblasti na území města ke spolupráci v oblasti veřejné 
služby 
T: 28. 6. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
5. ukládá 
předložit zprávu o výkonu veřejné služby za rok 2011 
T: březen 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
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22 IPRM - zařazení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
zařazení projektového námětu "Moderní dějiny pro žáky s lehkým mentálním postižením" do 
IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle bodu 1.4. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
23 Dodatek č. 33 ke Smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženo důvodovou zprávou 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 33 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č. 33 dle důvodové zprávy 
T: 22. 2. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
 
24 Dodatek č. 3 - 2011 ke Smlouv ě s VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 - 2011 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve 
městě Olomouci se společností VFO, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č. 3 - 2011 dle důvodové zprávy 
T: 22. 2. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
25 Audit výb ěru a vymáhání poplatk ů za komunální odpad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy č. 31/2010 
T: 28. 6. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
26 Plán kontroln í činnosti odboru interního auditu a kontroly na 

rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2011 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
27 Střednědobý plán kontrolní činnosti OIAK  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Střednědobý plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
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28 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - správní r ada 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se složením správní rady zájmového sdružení právnických osob OK4EU dle DZ 
 
3. nominuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse jako člena správní rady zájmového sdružení právnických osob 
OK4EU za statutární město Olomouc 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body 1 - 4 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle upravené důvodové zprávy, bod č. 5 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí  příspěvku dle upravené důvodové zprávy, bod č. 5 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26. 
 
 
 
30 Pojmenování ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navržené názvy ulic 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
31 Změna termínu vyú čtování p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou termínu vyúčtování příspěvku dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
32 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy - 
část A 
b) předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
33 Vyřazení nepot řebného majetku - ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s vyřazením nepotřebného majetku z evidence ZOO i SMOl 
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3. schvaluje 
demolici nepotřebného nemovitého majetku, tj. voliéry, postavené na na parcele č. 632/26 v 
k.ú. Svatý Kopeček 
 
4. ukládá 
seznámit se stanoviskem RMO příspěvkovou organizaci 
T: 22. 2. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
provést úpravu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové 
organizace 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
34 Odborné komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. dopl ňuje 
jmenování členů Komise pro sport a tělovýchovu o doc. PhDr. Dušana Tomajka, CSc. 
 
Předložil: Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města 
Bod programu: 34. 
 
 
 
35 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 3. zasedání ZMO: na středu 23.02.2011 od 9:00 hodin 
- místo konání 3. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 3. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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