
 

USNESENÍ 
 

z 10. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8. 3. 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 8. 3. 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 pronajmout část pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 868 zast. pl. o výměře 16 m2 a část pozemku 
parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 353 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1918/4 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti MJM Litovel a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 394 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 176 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
6. předběžný záměr vykoupit pozemek parc. č. 1754/2 trvalý travní porost o výměře 1816 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. předběžný záměr vykoupit pozemek parc. č. (381) vedený v katastru nemovitostí ve 
zjednodušené evidenci  o výměře 2 183 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
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8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
9. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 72 ostatní plocha 
o výměře 300 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
10. pronájem pozemku parc. č. 31/47 ostat. pl. o výměře 974 m2 a části pozemku parc. č. 
117/7 ostat. pl. o výměře 243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví 
České republiky - Ministerstva obrany ČR, s právem hospodaření - Vojenská ubytovací 
a stavební správa Brno, statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
11. změnu smluvních podmínek u pronájmu  části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada 
o výměře 382 m2 a pozemku parc. č. st. 1146 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
12. uzavření dohody o uznání dluhu v celkové výši 2.500,- Kč vzniklého neuhrazením 
nájemného za pronájem části pozemku  parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 382 m2 
a pozemku parc. č. st. 1146 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
za období od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2010 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a úhradě tohoto  
dluhu v deseti rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
13. pronájem částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 265/8 ostat. 
pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.9. 
 
14. pronájem části pozemku parc. č. 338/1 ovocný sad o výměře 200 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
15. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1012 ostat. pl. a parc. č. 1013 ostat. pl., vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 1460/1 ostat. pl. a parc. č. 1460/2 ostat. pl., vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
16. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1012 ostat. pl. 
a parc. č. 1013 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a parc. č. 1460/1 ostat. pl. 
a parc. č. 1460/2 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
17. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/25 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
18. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/25 ostat. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
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19. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.13.  
 
20. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 600/1 ostat. 
pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
21. úplatné zřízení věcného břemene  obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 821/1 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
22. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na  pozemku parc. č. 821/1 ostat. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, parc. č. 132/3, parc. č. 132/49, 
parc. č. 603, parc. č. 613, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,  parc. č. 1076,  parc. č. 1079,   parc. 
č. 132/15, parc. č. 637/3, parc. č. 647/3, parc. č. 651/3,  parc. č. 1081, vše ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
24. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, 
parc. č. 132/3, parc. č. 132/49, parc. č. 603, parc. č. 613, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,  
parc. č. 1076,  parc. č. 1079,   parc. č. 132/15, parc. č. 637/3, parc. č. 647/3, parc. č. 651/3, 
parc. č. 1081, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
25. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1173 ostat. pl., parc. č. 1177, vše  ostat. pl., 
parc. č. 525, parc. č. 518/1, parc. č. 1176/2, parc. č. 511/4, vše zahrada, vše v k. ú. Slavonín, 
parc. č. 435 ostat. pl., parc. č. 436/7 orná půda,  vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
26. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1173 
ostat. pl., parc. č. 1177, vše  ostat. pl., parc. č. 525, parc. č. 518/1, parc. č. 1176/2, parc. č. 
511/4, vše zahrada, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 435 ostat. pl., parc. č. 436/7 orná půda,  
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.16.  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 776/1 orná 
půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 818/2 ostat. pl., parc. č. 1050 ostat. pl. a parc. 
č. 815 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 818/2 
ostat. pl., parc. č. 1050 ostat. pl. a parc. č. 815 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
31. výpověď smlouvy o nájmu na nebytové prostory o výměře 343,80 m2 v 1.PP budovy č.p. 
889, Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a na část pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc (současný nájemce pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, původní nájemce 
pan xxxxxxxxxxxxxxx) dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
32. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace splaškové, 
NTL plynovodu, veřejného osvětlení, komunikace, prodloužení komunikace ul. Boční 
a pojízdného chodníku, budované v rámci stavby „Novostavba 9 RD Holice“, na pozemcích 
parc. č. 1678/33 orná půda, parc. č. 1678/229 orná půda, parc. č. 1678/230 orná půda, parc. 
č. 1678/231 orná půda, parc. č. 1678/232 a parc. č. 1677/2 ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 213 ostatní plocha, jiná plocha 
a parc. č. 203 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností  MORAVO trading CZ spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
33. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu, kanalizace splaškové, veřejného osvětlení, komunikace, včetně odvodnění, 
prodloužení komunikace ul. Boční a pojízdného chodníku, budované v rámci stavby 
„Novostavba 9 RD Holice“, na pozemcích parc. č. 1678/33 orná půda, parc. č. 1678/229 orná 
půda, parc. č. 1678/230 orná půda, parc. č. 1678/231 orná půda, parc. č. 1678/232 a parc. č. 
1677/2 ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a na pozemcích 
parc. č. 213 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 203 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše 
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. jako budoucími 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
34. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
STAFOS – REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
35. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení vodovodního řadu budované v rámci stavby „RD Chomoutov - Novostavba“, na 
pozemku parc. č. 708/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínu vyklizení 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 do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1117/1  ostat. pl. 
o výměře 52 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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2. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  343/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
3. společnosti HOCHTIEF CZ a. s. o pronájem části pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. 
o výměře 47 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat do 31. 3. 2011 pana xxxxxxxxxxxxxxxx k odstranění 
reklamní tabule z části pozemku parc. č.  343/1 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx náhradu ve výši 
nájemného, tj. 3.000,- Kč/plocha reklamní tabule/rok za užívání části pozemku parc. č.  
343/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc po dobu bezesmluvního užívání 
tohoto pozemku, včetně náhrady za užívání tohoto pozemku za dva roky zpětně dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
majetkoprávní komisi zabývat se aktualizací sazeb dle důvodové zprávy bod č. 5.7.   
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. bere na v ědomí 
Smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxx, jako 
prodávajícím a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako kupujícím k nebytovým prostorám o výměře 
343,80 m2 v 1.PP budovy č.p. 889, Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a k části pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. o výměře 
65 m2 v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
8. uděluje 
souhlas budoucího vlastníka pozemků parc. č. 608/19, parc. č. 608/22, parc. č. 608/24, parc. 
č. 608/27, parc. č. 608/30, parc. č. 608/34, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
a pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. se zřízením věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN 22kV na pozemcích parc. č. 608/19, parc. č. 608/22, 
parc. č. 608/24, parc. č. 608/27, parc. č. 608/30, parc. č. 608/34, vše ostat. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
9. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010, bod programu 2, bod 1.17. ve věci nevyhovění 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. 
o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
2. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2.11. ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 265/7 orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 265/8 ostat. pl. o výměře 
10 m2 a parc. č. 276/21 ostat. pl. o výměře 90 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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3. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2.32 ve věci  schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, parc. č. 132/3, parc. č. 132/49, parc. č. 603, 
parc. č. 613, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,  parc. č. 1076,  parc. č. 1079,   parc. č. 132/15, 
parc. č. 637/3, parc. č. 647/3, parc. č. 651/3, parc. č. 685/1, parc. č. 1081, vše ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
4. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010,  bod programu 2, bod 2.32 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2/3, parc. č. 6/3, parc. č. 
132/3, parc. č. 132/49, parc. č. 603, parc. č. 613, parc. č. 1071/1, parc. č. 1072,  parc. č. 
1076,  parc. č. 1079,   parc. č. 132/15, parc. č. 637/3, parc. č. 647/3, parc. č. 651/3, parc. č. 
685/1, parc. č. 1081, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
5. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 2.31 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 140/20 orná půda, parc. č. 818/2 ostat. pl. 
a parc. č. 1050 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
6. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 2.31 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 140/20 orná půda, 
parc. č. 818/2 ostat. pl. a parc. č. 1050 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
10. trvá 
na usnesení RMO ze dne 22. 2. 2011 ve věci nevyhovění žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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. 1.8. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 
46 m2 v  k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. st. 868 zast. pl. o výměře 
16 m2 a  části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 353 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. 
č. 338/8 zahrada o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 632 orná půda 
o výměře 641 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
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3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
prezentaci společnosti Apollon Property, uzavřený investiční fond, a.s., dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr směnit ideální podíl o velikosti 39/100 pozemku parc. č. st. 126/9, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 732 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, za ideální podíl o velikosti 1/100 pozemku parc. č. st. 126/13, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 210 m2, za ideální podíl o velikosti 1/100 pozemku parc. č. st. 
126/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m2 a za ideální podíl o velikosti 1/100 
pozemku parc. č. st. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 212 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví Bytového družstva Olomouc, Jiráskova, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
4. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 262, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, pozemku 
parc. č. 419/52, zahrada, o výměře 89 m2, a pozemku parc. č. 419/53, zahrada, o výměře 
93 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna subjektu na straně nájemce, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 02. 03. 2010, bod 9, část 4, ve věci prodeje budovy č. p. 616 
(Hněvotínská 18) vč. příslušenství na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 
255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového 
spoluvlastnictví nájemcům za kupní cenu celkem 8.515.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
3.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 
a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným 
kupujícím za kupní cenu celkem 6.519.800,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 
4.542.140,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 
částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:  
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejího 
výlučného vlastnictví za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
jejich společného jmění manželů za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.1., varianta A 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 22. 06. 2010, bod 5, část 14, ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti 
1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha 
a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 140.700,- Kč, z toho podíl na budově 121.696,- Kč, podíl 
na pozemku 18.304,- Kč a náklady 700,- Kč, za podmínky, že ostatní spoluvlastníci budovy 
bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu 
o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše 
uvedené nemovitosti uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění 
předkupního práva, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku 
parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 
486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 140.700,- Kč, z toho podíl na 
budově 121.696,- Kč, podíl na pozemku 18.304,- Kč a náklady 700,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.2. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů ve věci prodeje ideálního podílu 
o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná 
plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za 1,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů ve věci darování ideálního podílu 
o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná 
plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.2. 
 
11. schvaluje 
výběr kupujícího nebytové jednotky č. 750/11 v budově č. p. 750 (Praskova 11) na pozemku 
parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za minimální cenu ve výši 99.000,- Kč. Nabídky budou doručeny 
do 11. 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 PRASKOVA 11“. Prohlídka 
nemovitosti se uskuteční dne 31. 03. 2011 ve 14.00 hod., nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje 
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
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4 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 17, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 10 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 a) 
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 16 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 b) 
c) Balbínova 5, Olomouc, o velikosti 2+kk, č.b. 14 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Švédská 1, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1d) 
e) Jiráskova 9, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 2 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1e) 
f) Sladkovského 1A, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 11 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 2a) 
g) Topolová 7, Olomouc, o velikosti 1+kk, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2b) 
h) Černá cesta 33, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 3a) 
ch) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+2, č.b. 60 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 3b) 
i) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+1, č.b. 65 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3c) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Horní nám. 23, Olomouc 
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b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
 
d) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d)  
 
2. s neprodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší: 
Bezděková Ludmila, Přichystalova 70 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s výměnou bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, třída Kosmonautů 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
4. nesouhlasí 
se snížením nájemného u bytů uvedených v příloze 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 1. 
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6 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle upravené důvodové 
zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 10091 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jejichž nabídky neplnily 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Štítného  - rekonstrukce komunikace “ archivní číslo 10091 sdružení uchazečů dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
8 IPRM - roční monitorovací zprávy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky 
 
3. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
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4. schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
 
9 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.3. upravené důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle bodu 1.4. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
10 Moravská cyklotrasa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Moravská cyklotrasa a na projekt 
Cyklostezka Hlušovice na území ORP Olomouc do 22. výzvy Regionálního operačního 
programu Střední Morava 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
prověřit možnost úpravy projektové dokumentace Cyklostezky Hlušovice dle diskuse v RMO 
T: 22. 3. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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11 Smlouva o poskytnutí dotace -  OLINA, Jednotný systém 
značení památek a památných dom ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 2.090.694,85 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/3.1.00/14.00664 
Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie 
(OLINA) a s přijetím dotace ve výši 1.048.220,- Kč na realizaci projektu 
CZ.1.12/3.1.00/14.00667 Jednotný systém značení památek a památných domů za 
podmínek uvedených v návrzích smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty 
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou 
přílohou č. 2 a č. 4 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na 
individuální projekty CZ.1.12/3.1.00/14.00664 Turistický multimediální průvodce Olomoucí 
pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA) a CZ.1.12/3.1.00/14.00667 Jednotný 
systém značení památek a památných domů 
 
4. souhlasí 
s navrženým složením realizačního týmu projektu OLINA dle bodu 3 v části A důvodové 
zprávy a projektu Jednotný systém značení památek a památných domů dle bodu 3 v části B 
důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle bodu 4 v části A důvodové zprávy a dle bodu 4 v části B důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy této důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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13 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 Pizzeria LA SCALA 
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatelku  xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Lyžbice  760 739 61 Třinec,  na dobu  od 18.4. do 30.7. a od 1.9. do 30.9. 2011 .   
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ARKTIC CASUAL 
FOOD v ulici Havlíčkova 11, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Vítězství 25 772 00 Olomouc - Droždín, na dobu od 1.4. do 31.12.  2011. 
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR v 
ulici  Dánská 5, Olomouc, v rozsahu   21,75 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxxxxxxxxx, tř.Míru 28, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 30.9. 2011. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
14 Vydání zm ěny č. XXII 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. XXII ÚPnSÚ Olomouc upravenou ve spolupráci s určeným zastupitelem 
v souladu s výsledky projednání s dotčenými orgány a veřejností 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání upravené změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 Dětská h řišt ě 2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
navrhované lokality dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajistit zpracování návrhů jednotlivých hřišť a projednat je se 
zainteresovanými subjekty (příslušné komise městských částí, odbor životního prostředí, 
odbor školství, odbor vnějších vztahů a informací, odbor investic) 
T: 31. 5. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
odboru investic realizovat dětská hřiště dle zpracovaných návrhů 
T: září 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
 
16 Záměry v lokalit ě Lazce - Kouty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
 
17 ASO park  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
 
 
18 Regionální inova ční strategie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. deklaruje 
aktivní účast statutárního města Olomouce v projektu Regionální inovační strategie 
Olomouckého kraje a jeho implementaci 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Daruma spol. s r.o. - dodatek č. 3 ke smlouv ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. pověřuje 
náměstka Jana Holpucha uzavřením dodatku ke smlouvě ve smyslu důvodové zprávy 
T: 22. 3. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
 
20 Vyřazení nepot řebného majetku po inventurách r. 2010 -  MDO, 

MFO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s vyřazením a odprodejem nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Pořízení majetku MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
- s pořízením movitého majetku dle důvodové zprávy 
- s převodem částky dle důvodové zprávy z rezervního fondu ve prospěch fondu investičního 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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22 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body č 2, 3, 6. 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvků dle upravené důvodové zprávy , body č.8 a 10. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body č. 8 a 10. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 21. 
 
 
 
 
23 Nemilanka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem na řešení protipovodňových opatření v lokalitách Slavonín 
a Nemilany dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
u protipovodňového opatření 2.4 Poldr - Nemilanka s postupem dle varianty 2 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zapracování protierozních opatření v okolí Nemilanky do návrhu 
nového územního plánu a zajišťování zapracování opatření 2.7 až 2.9 do územně 
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace 
T: červen 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajištění studie dle bodu 2.6 důvodové zprávy 
T: prosinec 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
odboru investic pokračovat v přípravě Protipovodňových opatření na Nemilance v souladu 
s body 2.1 až 2.5 důvodové zprávy 
T: ročně  
O: vedoucí odboru investic 
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7. ukládá 
odboru investic a odboru životního prostředí předložit návrh způsobu zajištění údržby 
a pročištění dle bodů 2.10 a 2.11 důvodové zprávy včetně finančních nákladů, a to v úzké 
spolupráci s Povodím Moravy, s.p. 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23. 
 
 
 
 
24 Lesní hospodá řský plán m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zpětvzetí žádosti o schválení LHP na Krajském úřadě Olomouckého kraje včetně žádosti 
o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení 
T: 22. 3. 2011 
O: ředitel Les ů města Olomouce, a.s. 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
zpracování oponentního posudku návrhu LHP včetně analýzy ekonomických dopadů 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
předložit návrh LHP a oponentní posudek Radě města Olomouce 
T: 19. 4. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
5. ukládá 
předložit návrh rozpočtových změn k realizaci LHP a oponentního posudku 
T: 22. 3. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 24. 
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25 Projekt Rozvoj VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
 
 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


