
 

USNESENÍ 
 

z 9. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22. 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 RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
 informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22.02.2011 dle  části  důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 935/2 zast. pl. o výměře 5 m2 a části pozemku parc. 
č. 235/23 orná půda o celkové výměře 121 m2 (dle GP parc. č. 235/90 o výměře 33 m2, 
parc. č. 235/92 o výměře 15 m2 a parc. č. 235/93 o výměře 73 m2, vše ostat. pl.), vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. záměr pronajmout části větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na  části 
pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 287/1 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
4. záměr odprodat pozemek parc. č. st.  373 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  67/1 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 129 m2  v k. ú. Lazce, 
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obec Olomouc paní xxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 501 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 515/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxx– změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
1.9. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 490 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx– změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
  
11. záměr pronajmout pozemky parc. č. 253/2 orná půda o výměře 1 381 m2 a parc. č. 244/1 
orná půda o výměře 4 865 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxx – 
změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 648/3 zahrada (dle GP parc. č 
648/3 zahrada o výměře 314 m2, parc. č. 648/13 zahrada o výměře 227 m2, parc. č. 648/14 
zahrada o výměře 157 m2 a prac. č. 648/15 zahrada o výměře 186 m2) o výměře 884 m2 v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxa paní xxxxxxxxxza účelem výstavby 3 
rodinných domů a vybudování neveřejné účelové komunikace – změna smluvních podmínek 
dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
14. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 2270 zast. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
15. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 102 ostat. pl. o výměře 20 
m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
16. záměr odprodat pozemek parc. č. 341/17 zahrada o výměře 41 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16.  
  
17. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.17.  
  
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
19. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 
3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
20. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 210,11 m2 v podkroví budovy 
(objekt občanské vybavenosti) č. p. 193 a 192, Dolní náměstí č. o. 8-9 na pozemku parc. č. 
614 a 613 st. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Státnímu fondu rozvoje bydlení 
dle důvodové zprávy bod č. 1.20.  
 
21. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 327  m2 v 1.PP, 1.NP a 2.NP 
budovy (objektu k bydlení) č. p. 200 na pozemku parc. č. 621 st. pl. v k. ú.Olomouc – město, 
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obec Olomouc, společnosti SK SIGMA Olomouc, a.s. , za účelem provozování prodejny 
bytového textilu a doplňků, provozování sázkové kanceláře s barem a prodeje sortimentu 
potravinových doplňků – změna účelu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.21.  
     
22. podnájem části nebytových prostor o výměře 79 m2 v budově č. p. 200, Dolní náměstí č. 
o. 2 na pozemku parc. č. 621 st. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, nájemci SK 
SIGMA Olomouc, a.s. na dobu určitou od 1.3.2011 do 31.12.2015 pro xxxxxxxxxdle 
důvodové zprávy bod č. 1.21.  
  
23. podnájem části nebytových prostor o výměře 36 m2 v budově č. p. 200, Dolní náměstí č. 
o. 2 na pozemku parc. č. 621 st. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, nájemci SK 
SIGMA Olomouc, a.s. na dobu určitou do 31.12.2013 pro společnost ProFitness ČR, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.21.  
 
24. záměr směnit část pozemku parc. č. 506/1 zahrada o výměře 124 m2 (dle GP díl „b“) v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxx (ideální 1/4) a paní 
xxxxxxxxx (ideální 3/4) za část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 124 m2 (dle GP 
díl „c“) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 124 m2 (dle GP díl „c“) v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny nabude do podílového spoluvlastnictví pan 
xxxxxxxxx (ideální 1/4) a paní xxxxxxxxx (ideální 3/4) dle důvodové zprávy bod č. 1.23.  
 
25. záměr směnit část pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 
265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx za část pozemku 
parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.24.  
  
26. záměr přenechat k užívání na základě dohody o užívání části nebytových prostor v 1. NP 
o výměře 5m2 v budově č.p. 189 (Vejdovského č.o.2) na pozemcích parc.č. st. 2150/3, 
parc.č. st. 1030  a par.č. st. 1050/4 vše zast. pl. v k.ú. Hodolany obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.25.  
 
27. uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu „Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II.A etapa, č. akce 270 308“ na části pozemku parc. č. 373/3 orná půda o 
výměře 38 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s Povodím Moravy, s.p. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
28. uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu „Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II.A etapa, č. akce 270 308“ s Povodím Moravy, s.p., kdy na pozemcích parc. 
č. 592/1 ostat. pl. , parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 593 ostat. pl. a parc. č. 623/3 
ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc bude realizována přeložka 
veřejného osvětlení dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
29. výběr nájemce pozemku parc. č. 1890 orná půda o výměře 41 522 m2 v k. ú. Grygov, 
obec Grygov mezi panem xxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxa panem xxxxxxxxxformou 
obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 2 000,- Kč/ha/rok 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
30. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2080 orná půda o výměře 11 793 m2 v k. ú. Grygov, 
obec Grygov za účelem provozování zemědělské výroby tomu zájemci, který nabídne 
nejvyšší nájemné, kdy minimální výše nájemného činí 2000,- Kč/ha/rok. Žádost společně s 
nabídkou výše nájemného bude doručena do 22. 3. 2011 do 15:30 hod. na adresu: Magistrát 
města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc v zalepené obálce, 
na které bude výrazně uveden text „Neotevírat – cenová nabídka na pronájem pozemku 
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parc. č. 2080 orná půda o výměře 11 793 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov“ dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
 
31. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2156 orná půda o výměře 2 701 m2 v k. ú. Grygov, 
obec Grygov za účelem provozování zemědělské výroby tomu zájemci, který nabídne 
nejvyšší nájemné, kdy minimální výše nájemného činí 2000,- Kč/ha/rok. Žádost společně s 
nabídkou výše nájemného bude doručena do 22. 3. 2011 do 15:30 hod. na adresu: Magistrát 
města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc v zalepené obálce, 
na které bude výrazně uveden text „Neotevírat – cenová nabídka na pronájem pozemku 
parc. č. 2156 orná půda o výměře 2 701 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov“ dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
32. záměr pronajmout pozemek parc. č. 2470 orná půda o výměře 20 473 m2 v k. ú.  
Grygov, obec Grygov za účelem provozování zemědělské výroby tomu zájemci, který 
nabídne nejvyšší nájemné, kdy minimální výše nájemného činí 2000,- Kč/ha/rok. Žádost 
společně s nabídkou výše nájemného bude doručena do 22. 3. 2011 do 15:30 hod. na 
adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc v 
zalepené obálce, na které bude výrazně uveden text „Neotevírat – cenová nabídka na 
pronájem pozemku parc. č. 2470 orná půda o výměře 20 473 m2 v k. ú.  Grygov, obec 
Grygov“ dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
33. pronájem části pozemku parc.  č. 44/3 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
    
34. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
  
35. pronájem části pozemku parc. č.  46/1 zahrada o výměře 320 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
36. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
39. pronájem částí pozemků parc. č. 2134 ostat. pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 449/36 ostat. 
pl. o výměře 264 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.14.  
 
40. pronájem pozemků parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691 orná půda 
o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a části pozemku parc. č. 
1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Moravská květinová školka s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
  
42. poskytnutí jako výpůjčky budovy č. p. 1176 (stavba občanského vybavení) s pozemkem 
parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 333 m2, budovy č. p. 1175 (objekt občanské vybavenosti) 
s pozemkem parc. č. st. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2, budovy č. p. 1161 (objekt občanské 
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vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2 a pozemku parc. č. 
346/1 ostat. pl. o výměře 5 305 m2, vše vč. všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení JITRO - sdružení rodičů a přátel postižených 
dětí dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
44. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemku parc. č. 292/1 vodní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o., s tím že úhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena 
investorem stavby společností DELTA INVEST, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1951/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1951/1 
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
47. změnu smluvních  podmínek u úplatného  zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  podzemního  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 527/2 
orná půda, parc. č. 539/43 ostat. pl. a parc. č. 539/53 ostat. pl., vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
48. změnu smluvních  podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného 
břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního  kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 527/2 orná půda, parc. č. 539/43 ostat. pl. a parc. č. 539/53 ostat. pl., vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.23. 
 
49. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování teplovodního vedení na pozemcích parc. č. 451/17, parc. č.  451/25, 
parc. č. 451/23, parc. č. 451/22, parc. č. 350/3, parc. č. 350/4, parc. č. 350/40, parc. č. 350/8, 
parc. č. 350/2, parc. č. 350/7, parc. č.  459/14, vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č.  2/3 ostat. pl. a parc. č. 793/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 126/1, parc. č. 144/1, parc. č. 31/28, parc. č. 74, 
vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, pozemcích parc. č. 121/9, parc. 
č. 121/13, parc. č. 68/2, parc. č. 116/29, parc. č. 116/17, parc. č. 116/33,  vše ostatní  plocha, 
v k. ú. Pavlovičky, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1116/1 ostat. pl. a parc. č.  133/1 zast. pl., vše 
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v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.27. 
 
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1116/1 
ostat. pl. a parc. č.  133/1 zast. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
54. pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o 
výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc sdružení Klub vojenské historie Olomouc-
LO37 dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
55. pronájem částí nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxx, panu xxxxxxxxx, panu xxxxxxxxx, panu xxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, společnosti SIGNUM spol. s r. o., společnosti Eduard Holánek 
s.r.o., společnosti VEHRA.CZ s.r.o., panu xxxxxxxxx, panu xxxxxxxxx, společnosti OK 
FLYING SCHOOL s.r.o., společnosti AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s.r.o., společnosti AC-
FLY s.r.o., společnosti HELIWORK CZ, s.r.o., panu xxxxxxxxx, společnosti SKY DIVE 
CZECH s. r. o.,  společnosti TECHNOTRADE spol. s r. o. a společnosti AUTOCENTRUM 
PŘEROV CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
                
56. pronájem nebytových prostor o výměře 162,78 m2 v 1.NP domu Masarykova č.o. 3, č.p. 
889 na pozemku parc. č. st. 790/0 zast. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, 
xxxxxxxxx, za účelem provozování rehabilitace dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
57. uzavření dodatku č. 3 k hospodářské smlouvě č. AB/2009/568 uzavřené dne 15. 9. 2009, 
ve znění dodatků č. 1 a č. 2, se společností První kapitálová společnost, a.s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6. 
 
58. podnájem nebytových prostor o celkové výměře 401,25 m2 v budově č.p. 587, 594, 
Slovenská č.o. 5 na pozemku parc. č.  7/1, 7/2 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, Základní umělecké škole CAMPANELLA na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 
2013 dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
59. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování revizní 
šachty kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
  
60. pronájem části pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
 
61. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o 
výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o 
výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
62. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 
792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxx a panu xxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
 
2. souhlasí 
s náhradou za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o 
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výměře 775 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve výši 35,- Kč/m2/rok  a uhrazením této 
náhrady  od 1. 7. 2010 do doby odstranění staveb panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1.  
 
 
3. nesouhlasí 
s náhradou za bezdůvodné obohacení za užívání části pozemku parc.  č. 143/1 ost. pl. o 
výměře 775 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc ve výši 233,56 Kč denně panu xxxxxxxxxi dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
4. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxx o snížení výše nájemného z 1.470,- Kč/rok na 500,- Kč/rok u 
pronájmu části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 490 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. manželů xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 290/62 ostat. pl. o výměře 36 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
3. manželů xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 451/1 zahrada o výměře 12 m2 v 
k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
4. sdružení Aviatik-cs Olomouc o pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku 
parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 
5. xxxxxxxxx o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytových prostor o celkové výměře 67,60 m2 v 
1.NP budovy č.p. 364, Opletalova č. o. 1 na pozemku parc. č. 322/1 st. pl. v k. ú.Olomouc – 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 
6. pana xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 680/3 ostat. pl. o výměře 953 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
7. manželů xxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 265/392 ostat. pl. o výměře 10 m2 a 
parc. č. 265/393 ostat. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manželů xxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
8. manželů xxxxxxxxx o snížení náhrady za užívání částí pozemků parc. č. 31/3 ostat. pl. o 
výměře 83 m2 a parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve výši nájemného 148,- Kč/m2/rok za dva roky zpětně před dnem převodu 
vlastnického práva dle důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 
5. ukládá 
odboru investic předložit RMO návrh postupu ve věci  „odstranění stavby dvou tenisových 
kurtů, cvičné betonové stěny a oplocení“, včetně uvedení nákladů na odstranění výše 
uvedených staveb dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
tajemníkovi Bc. Janu Večeřovi předložit návrh náhradních prostor vč. finančních nákladů s 
uvolněním prostor spojených dle důvodové zprávy bod č. 3.7.   
 
T: 28. 6. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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7. bere na v ědomí 
1. Smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi společností Josef KVAPIL a.s., jako 
prodávajícím, a společností Pavel Rygel s.r.o., jako kupujícím, k nebytovým prostorám o 
výměře 254,73 m2 v 1.NP budovy č.p. 670, Rožňavská č.o. 12 na pozemku parc. č. 919 st. 
pl. v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
 
2. předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.7.  
 
8. uděluje 
souhlas jako budoucí vlastník pozemku parc. č. 719/5 ostat. pl. o výměře 576 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s umístěním stavby „Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II.A. etapa“ dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
9. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2.14 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
2. usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008, bod programu 2, bod 2.26 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení VN a 
NN na pozemku parc. č. 2/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
3. usnesení RMO ze dne 16. 12. 2008, bod programu 2, bod 2.11 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 126/1, parc. č. 144/1, parc. č. 31/28, parc. č. 19/3 
a parc. č. 74, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 121/9, 
parc. č. 121/13, parc. č. 68/2 a parc. č. 116/29, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.26. 
 
10. svěřuje 
objekt č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 928/2 zast. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 84 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.6.  
   
2. darování budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. st. 1330/1 o výměře 35 m2 
a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 590/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 (dle GP díl „b“) a části 
pozemku parc. č. 601/25 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti Apis Trading s.r.o. za kupní cenu ve výši 37 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.8.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 1029/9 zahrada o výměře 24 m2, části pozemku parc. č. 
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1028/7 ostat. pl. o výměře 95 m2 (dle GP díl „b“) a části pozemku parc. č. 980/9 zahrada o 
výměře 16 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 157 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
5. výkup pozemků parc. č. 265/392 ostat. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 265/393 ostat. pl. o 
výměře 8 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 36 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10.  
 
6. výkup objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 880 000,- 
Kč se vším příslušenstvím, které tvoří venkovní úpravy (přípojky – vodovod, elektro, 
plynovod a kanalizace) a dále se všemi právy a povinnostmi dle důvodové zprávy bod č. 
4.11.  
 
7. odprodej částí pozemku parc. č. 350/34 ostat. pl. o celkové výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 
350/46 o výměře 7 m2, parc. č. 350/47 o výměře 7 m2, parc. č. 350/48 o výměře 1 m2, parc. 
č. 350/49 o výměře 1 m2, parc. č. 350/50 o výměře 3 m2 a parc. č. 350/51 o výměře 1 m2), 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Sienkiewiczova 
1,3,5,7,9,11,13, Olomouc za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12.  
 
8. výkup pozemků parc. č. 1761/2 trvalý travní porost  o výměře 4 106 m2 a parc. č. 1748/4 
trvalý travní porost o výměře  3 728 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví 
paní xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 29 800,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.  
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o výměře 203 m2 a části 
pozemku parc. č. 31/51 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 357 400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 
10. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. 
č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, 
parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
uzavřené se společnosti HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
11. změnu smluvních podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 
1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s 
panem xxxxxxxxx a panem xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.  525 zahrada o výměře 206 
m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
2. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.  632/3 lesní pozemek o 
výměře 1 820 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
3. žádosti pana xxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 680/3 ostat. pl. o výměře 953 m2 v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 2465 lesní pozemek o 
výměře 3 000 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
5. žádosti  pana xxxxxxxxx o  odprodej pozemků parc. č. 391/8 orná půda  o výměře 6 279 
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m2 a parc. č. 411/4 orná půda o výměře 10 020 m2, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 51 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 758/65 ostat. 
pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 23 426,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 28 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení výkupu objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši 1 880 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 
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 budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 221/43 orná půda o výměře 
cca 49 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxx,  a to 
bezúplatně, dle bodu č. 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 4.10.2010 v bodě, kterým bylo doporučeno 
Zastupitelstvu města Olomouc uchválit  uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 
501/3 orná půda o výměře 3189 m2 a parc. č. 504/2 trvalý travní porost o výměře 4044 m2, 
oba v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany, ve vlastnictví obce Bystrovany, za pozemek, parc. 
č. 466/8 orná půda o výměře 3058 m2, v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc s cenovým doplatkem ve výši 51. 770,-Kč 
a 
doporučuje Zastupitelstvu města Olomouc schválit uzavření směnné smlouvy na pozemky, 
parc. č. 501/3 orná půda o výměře 3189 m2 a parc. č. 504/2 trvalý travní porost o výměře 
4044 m2, oba v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany, ve vlastnictví obce Bystrovany, za 
pozemek, parc. č. 466/8 orná půda o výměře 3058 m2, v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc bez cenového doplatku, dle bodu č. 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na 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 xxxxxxxxx za 
kupní cenu 48. 400,-Kč, dle bodu č. 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.1.2011, kterým bylo doporučeno 
Zastupitelstvu města Olomouc schválit uzavření budoucí směnné smlouvy na pozemek parc. 
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č. 106/52 ostatní plocha o výměře 196 m2 v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví SMP 
Net, s.r.o., Moravská Ostrava za část pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha o výměře cca  
 
108 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce  
a 
doporučuje Zastupitelstvu města Olomouc schválit uzavření budoucí směnné smlouvy na 
pozemek parc. č. 106/52 ostatní plocha o výměře 196 m2 v k.ú. Olomouc-město, který je ve 
vlastnictví SMP Net, s.r.o., Moravská Ostrava za část pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha 
o výměře cca 108 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, dle bodu č. 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouc ze dne 9.2.2010 v bodě, kterým bylo doporučeno 
Zastupitelstvu města Olomouc schválit uzavření směnné smlouvy na  pozemek, parc. č. 
622/12 zahrada  o velikosti 387 m2 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc  
ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR  
za velikostně totožný pozemek, parc. č. 147/45 orná půda v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města Olomouce bez cenového doplatku  
a 
doporučuje Zastupitelstvu města Olomouc schválit uzavření směnné smlouvy na  pozemek, 
parc. č. 622/12 zahrada  o velikosti 387 m2 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc  
ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR  
za velikostně totožný pozemek, parc. č. 147/45 orná půda v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města Olomouce s cenovým doplatkem ve výši 
174. 800,- Kč, dle bodu č. 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických 
či právnických osob (právo chůze) a jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a 
mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav kanalizačního vedení (právo jízdy) 
v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to k 
pozemku, parc. č. 420/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky, právo hospodařit s pozemkem přísluší Ministerstvu obrany, Vojenské ubytovací 
správě Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu 30. 960,- Kč, dle 
bodu č. 6 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 nevyhov ět 
žádostem paní xxxxxxxxx, o odprodej části pozemku parc. č. 237/1, zahrada, v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 



 12 

3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem o prodej části nebo celého pozemku parc. č. 511/1, ostatní plocha, o výměře 755 
m2, v k. ú. Olomouc-město,obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Praskova 
16, Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 736/19, 21 v Olomouci, 
xxxxxxxxx, Společenství vlastníků jednotek Dukelská 891/4, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje 
žádostem spoluvlastníků domu Praskova 16, spoluvlastníků domu Praskova 18, 
spoluvlastníků domu Praskova 12 a 14, spoluvlastníků domu Dukelská 4, vlastníka domu 
Masarykova 17 o zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek 
parc. č. 511/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch 
spoluvlastníků domu Praskova 16, spoluvlastníků domu Praskova 18, spoluvlastníků domu 
Praskova 12 a 14, spoluvlastníků domu Dukelská 4, vlastníka domu Masarykova 17, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. souhlasí 
s postupem při narovnání majetkoprávních vztahů k budově č. p. 719 (Šantova 2) s  
pozemkem parc. č. st. 999, zastavěná plocha a nádvoří, ve vztahu k nebytové jednotce č. 
719/14 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 50/4187 na společných částech budovy č. p. 
719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 50/4187 na pozemku parc. č. st. 999, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 50/4187  na pozemku parc. č. st. 999, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.3. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti T. O. OSTRAVA – PROTEOR spol. s r. o. o odprodej částí pozemku 
parc. č. 1076, ostatní plocha, o výměře 111 m2 a o výměře 202 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
společnosti T. O. OSTRAVA – PROTEOR spol. s r. o. o úplatné zřízení věcného břemene 
obsahující právo chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1076, ostatní plocha, k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za účelem zajištění přístupu k budově č. p. 1184 na pozemku parc. č. 
st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 
1184, na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
1300, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
společnosti T. O. OSTRAVA – PROTEOR spol. s r. o. o úplatné zřízení věcného břemene 
obsahující právo parkování na části pozemku parc. č. 1076, ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 1184, na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, o výměře 279 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
10. nevyhovuje žádosti 
Olomouckého kraje o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
přes část pozemku parc. č. 1076, ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za účelem 
zajištění přístupu k budově č. p. 41, na pozemku parc. č. st. 1302, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 411 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 41, 
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na pozemku parc. č. st. 1302, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 411 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
11. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo 
chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 345/2, ostatní plocha, parc. č. 527/5, ostatní plocha, 
parc. č. 527/3, ostatní plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. 
č. 336/4, orná půda, a parc. č.  336/8, orná půda, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc - změna 
vedení trasy věcného břemene, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 338/7 v budově č. p. 338 (Ostružnická  32) na pozemku 
parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
740/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je 
stanovena ve výši 744.000,- Kč. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za 
předmětné nemovitosti, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 20. 
04. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA OSTRUŽNICKÁ 32“. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční 
dne 04. 04. 2011 ve 14:00 hod., dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 625/1 v budově č. p. 625, 626 
(Rožňavská 1, 3) na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 
626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxx, a to do 30. 04. 2011, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 
(Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 
554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, a to do 30. 04. 
2011, dle důvodové zprávy 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 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Černá cesta 18, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 5 s xxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 1) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxx, třída Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, třída Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
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xxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
c) na 1 rok – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
 
 
d) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
 
e) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx,  Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc   
xxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc 
xxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc – na 3 měsíce 
 
f) smlouvy o poskytnutí přístřeší, které budou prodlouženy na půl roku: 
xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e, f,)  
  
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 b, c, d, e) 
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3. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b) 
 

4. souhlasí 
s úpravou nájemného dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
7. neschvaluje 
žádost manželů xxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního 
určení – přednostní poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy  
 
8. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxx  o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení – 
přednostní poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy  
 
9. schvaluje 
žádost pan xxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení – 
přednostní poskytnutí nájmu bytu v DPS nebo bezbariérového bytu, dle předložené 
důvodové zprávy  
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změny roku 2011 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
seznámit ZMO se schváleními rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
8 Jezdecký areál Lazce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s předloženým Projektem pro územní řízení Jezdeckého areálu Lazce  v souladu s  čl. V. 
odst. 1 kupní smlouvy a smlouvy  o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-KS/71/2010/S a  čl. 
IV. odst. 1 smlouvy  o nájmu č. MAJ-PR-NS/3/2011/Vr  dle upravené důvodové zprávy za 
podmínky, že společnost MORAVO trading spol. s r.o. zajistí bezbariérový přístup do II. 
nadzemního podlaží objektu SO 01 Penzion.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
9 Ochranné pásmo Sv. Kope ček Hradisko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
primátora SMOl podáním podnětu orgánům památkové péče ke změně ochranného pásma 
kulturních památek areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu 
bývalého premonstrátského kláštera Hradisko 
T: 22. 3. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
10 Generel cyklistické dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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11 Sáňkovací kopce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit variantní návrh lokalit pro umístění sáňkovacích kopců  
T: říjen 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Tramvajová tra ť Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit možnost a případně podmínky zkrácení schvalovacího procesu procesu schválení 
dokumentů k žádosti o čerpání švýcarských fondů  dle důvodové zprávy  s cílem zahájení 
stavby II.části nejpozději k 1.7.2012 
T: 31. 5. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
zajistit finanční prostředky ve výši 6,4 mil.Kč na úhradu přeložek inženýrských objektů dle 
důvodové zprávy v roce 2011 
T: 28. 6. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 Plán akcí ve řejného osv ětlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s realizací akce dle bodu B/č.1,2,3,4 včetně výběrového řízení na akci č. 5 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
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14 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem prací na realizaci projektu dle upravené důvodové zprávy za předpokladu použití 
varianty II. 
 
3. ukládá 
předložit rozpočtovou změnu na částečné vykrytí požadavku na rozpočet 2011 dle důvodové 
zprávy  
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemních smluv dle čl. 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Petice ob čanů  - ul. Za Školou  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu C důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstku JUDr. Majorovi odpovědět petentům ve smyslu usnesení RMO 
T: 8. 3. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
4. ukládá 
zpracovat přehled ulic v havarijním stavu 
T: 28. 6. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 



 21 

2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Křížkovského dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 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: 15. 
 
 
 
18 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 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
19 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U FLEKŮ v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45.5 m2 pro žadatele xxxxxxxxx, Na Tabulovém vrchu 2, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 15.5. do 15.9.  2011.  
 
  



 22 

 
4. 

 
souhlasí 

s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  restaurace  NA 
BAZÉNĚ v ul. Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 60 m2 pro žadatele xxxxxxxxx, Na Trati 
63,  779 00 Olomouc ,  na dobu  od 10.4. do 30.9.  2011.  
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 230,4 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí, 772 00 Olomouc na dobu  20.3. do 31.10.  2011.   
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RISTORANTE IL 
CASTELLO v ulici  28.října 3, Olomouc, v rozsahu 41,5 m2 pro žadatele xxxxxxxxx, 
Pavelčákova 8 , 779 00 Olomouc,  na dobu od 15.4. do 14.10.2011. 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria TAVERNA,   
v ulici Pavelčákova 10, Olomouc, v rozsahu 28 m2, pro žadatelku xxxxxxxxx, Svatoplukova 
62/4, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.3. do 30.11.2011.   
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace 
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele   f. PURITOS 
gastro s.r.o. , Wellnerova 7/134, 779 00 Olomouc , na dobu od 15.4. do 30.9.  2011. 
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 74,25 + 0,5  m2 pro žadatele 
xxxxxxxxx, Domovina 6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od dobu  od 1.3. do 30.11.  2011. 
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN 
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    68,3 m2 pro žadatele   xxxxxxxxx, Rooseveltova 
117, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10. 2011.     
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
RASPUTIN v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 68,64 m2 pro žadatele   xxxxxxxxx, 
Rooseveltova 117, 779 00 Olomouc, na dobu od 15.4. do 15.10.2011.    
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
20 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí slevy jízdného dle varianty B předložené důvodové zprávy 
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3. 

 
ukládá 

informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
21 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh nařízení statutárního města Olomouce č. 1/2011 o stanovení maximálních cen 
jízdného v městské hromadné dopravě na území města  Olomouce dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dopravce a koordinátora IDSOK 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
22 Změny jízdních řádů k 6.3.2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů dopravce DPMO, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změny jízdních řádů dopravce Veolia Transport Morava, a.s. dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
dodatek č. 5 ke smlouvě s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat dodatek č. 5 s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. 
T: 8. 3. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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23 Moravský stavební podnik Olomouc -  závěrečná zpráva o 

likvidaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  závěrečnou  zprávu likvidátora s.p. Moravský stavební podnik Olomouc 
 
2. ukládá 
likvidátorovi xxxxxxxxx zajistit provedení výmazu státního podniku z obchodního rejstříku 
T: duben 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
24 Vnit řní řád sociální služby Noclehárna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Vnitřní řád sociální služby Noclehárna včetně výše úhrady za poskytování sociální služby 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
25 Audit prodeje domu Hn ěvotínská 18, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
26 Rozšíření sběru drobných elektroza řízení - dodatek ke smlouv ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č.1 ke smlouvě dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 8. 3. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
27 Smlouva se spole čností REVENGE, a.s. - sb ěr použitého textilu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 8. 3. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
28 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací -  škol  za rok 

2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2010 dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
použití části finančních prostředků z rezervních fondů k posílení fondů investičních u 
příspěvkových organizací - škol uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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29 Jmenování konkurzní komise Mate řská škola Barevný sv ět 
Olomouc, D ělnická 17 B, Mate řská škola Olomouc, Michalské 
stromo řadí 11, Základní škola a Mate řská škola Olomouc, 
Nedvědova 17  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Olomuc, 
Jílová 41 dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
PhDr. Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemníka konkurzní komise 
 
4. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Barevný svět 
Olomouc, Dělnická 17B, Mateřské školy Olomouc, Michalské stromořadí 11, Základní školy a 
Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17 dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
30 Mateřská škola 1. olomoucká sportovní s.r.o. -  žádost o 

finan ční podporu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím finanční podpory společnosti Mateřská škola 1. olomoucká sportovní s.r.o. dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit částku dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků 
T: 8. 3. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
31 Hřbitov Chomoutov - p řístupová cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit alternativy budoucího využití pozemku dle důvodové zprávy 
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
32 Hřbitov Ne ředín - rozší ření urnové skupiny " IID"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
rozšířit urnovou skupinu  " IID" neředínského hřbitova dle důvodové zprávy 
T: 3. 5. 2011 
O: ředitel H řbitov ů města Olomouce 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
33 Inovační granty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat záměr podpory a společně s pravidly předložit ke schválení  RMO 
T: 28. 6. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
34 Metodika zpracování st řednědobého rozpo čtového výhledu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ustavení pracovní skupiny pro zpracování střednědobého výhledu ve složení dle upravené 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zpracovat střednědobý rozpočtový výhled  
T: 19. 4. 2011 
O: pracovní skupina 
 
4. ukládá 
předložit střednědobý rozpočtový výhled ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
35 Zahrani ční služební cesty v roce 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán zahraničních služebních cest dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
předběžnou účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33. 
 
 
 
36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
37 Založení Železni čního muzea o.p.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit založení "Železniční muzeum Olomouc o.p.s." s 
vkladem 10 000,- Kč za statutární město Olomouc 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit nominace do správní a dozorčí rady dle upravené 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
před založením "Železniční muzeum Olomouc o.p.s." odsouhlasit finální text zakládací 
smlouvy s AK Ritter-Šťastný 
T: 19. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
38 Mozartwege  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
PhDr. Marcelu Hanákovou zastupováním ve spolku Evropské Mozartovy cesty (EMW) 
 
3. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
zařadit částku dle důvodové zprávy do soupisu  nekrytých požadavků 
T: 8. 3. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
předložit návrh finančního zajištění  
T: 8. 3. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
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39 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 3 vnit řního p ředpisu 
"Cestovní náhrady"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 vnitřního předpisu "Cestovní náhrady" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 3. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
 
40 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 4 "Vnit řního p ředpisu o 

používání služebních motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o používání služebních motorových vozidel Magistrátu 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 1. 
 
 
 
41 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 2 "Vnit řního p ředpisu pro 

zapůjčován í služebních vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce k 
soukromým ú čelům"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města 
Olomouce k soukromým účelům" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 2. 
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42 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru investic a 

odboru evropských projekt ů MMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru investic a odboru evropských projektů Magistrátu města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný   v. r.                                                             Ing. Ivo Vlach  v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                1. náměstek primátora 
 
 

 

 

  
  
 


