
 

USNESENÍ 
 

z 11. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 3. 2011 dle části důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 10, část 5 usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, týkající se Jižní - Zolova - přechod pro 
chodce u ZŠ 
- bod 51, část 4 usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010, týkající se veřejné zakázky č. 10068 - 
informace 
 
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. 1000/2 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. záměr pronajmout garážové stání č. 9 o výměře 18,90 m2 v 1. PP v budově č.p. 484 
(objekt občanské vybavenosti) na pozemcích parc. č. st. 861 zast. pl. a parc. č. st. 863 zast. 
pl. vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 43 m2 v suterénu v budově č.p. 
193 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st.  210 zast. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 245 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
5. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. 
č. st. 1291 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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6. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 33,49 m2 v 1.NP budovy (bytový 
dům) č. p. 889, Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxx – změna subjektu na 
straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 71/3 o výměře 14 m2, zahrada a část pozemku 
parc.č. 209 o výměře 12 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, společnosti Lesy města Olomouce, a.s. – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 71/4 o výměře 132 m2, zahrada, v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, společnosti Lesy města Olomouce, a.s. – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8.  
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 71/3 o výměře 3 m2, zahrada, v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod 
č. 1.9.  
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 71/3 o výměře 154 m2, zahrada, v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod 
č. 1.10.  
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 71/3 o výměře 30 m2, zahrada a část pozemku 
parc. č. 209 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
1.11.  
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 21/14 o výměře 100 m2, zahrada, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
 
13. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 43,30 m2 v domě č.p. 67 na pozemku 
parc. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, na ul. Jilemnického č.o. 29, v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
14. záměr pronajmout část společných prostor o výměře 0,36 m2 v 1.PP domu na ul. 
I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti A1 net s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
15. záměr odprodat část pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 
191/2) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
16. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1026/2 ostat. pl. o výměře 37 m2 (dle GP parc. č. 
1026/26) a část pozemku parc. č. 1029/32 zahrada o výměře 9 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
17. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 322/37 orná půda o výměře 850 
m2 v k. ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice Občanskému sdružení SENIOR – 
ACTIVITY dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
18. pronájem části pozemku parc. č. 287/1 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
19. pronájem části pozemku parc. č.  67/1 zahrada o výměře 120 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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20. pronájem části pozemku parc. č.  98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 129 m2  v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č.  831/1 orná půda o výměře 501 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
23. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku  parc. č. 515/2 ostat. pl. o výměře 
6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
24. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada 
o výměře 490 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
25. pronájem pozemků 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.12. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Holice 
u  Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1941/1 ostat. pl. a parc. č. 1943 ostat. pl., vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
29. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1941/1 
ostat. pl. a parc. č. 1943 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 309 ostat. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
32. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 309 ostat. 
pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 354/1 orná půda v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. st. 294 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 
83/2, parc. č. 121/7, parc. č. 608/6, parc. č. 608/7, parc. č. 608/8, parc. č. 608/10, parc. č. 
608/12, parc. č. 608/13, parc. č. 608/14, parc. č. 608/15, parc. č. 608/17, parc. č. 608/18, 
parc. č. 608/20, parc. č. 608/21, parc. č. 608/23, parc. č. 608/25, parc. č. 608/33, parc. č. 
121/3, vše ostat. pl., vše v k.ú. Neředín, dále parc. č. 238/1, , parc. č. 631/1, parc. č. 238/4, 
parc. č. 238/3, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. st. 294 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 83/2, parc. č. 121/7, parc. č. 608/6, parc. č. 608/7, parc. 
č. 608/8, parc. č. 608/10, parc. č. 608/12, parc. č. 608/13, parc. č. 608/14, parc. č. 608/15, 
parc. č. 608/17, parc. č. 608/18, parc. č. 608/20, parc. č. 608/21, parc. č. 608/23, parc. č. 
608/25, parc. č. 608/33, parc. č. 121/3, vše ostat. pl., vše v k.ú. Neředín, dále parc. č. 238/1, 
parc. č. 631/1, parc. č. 238/4, parc. č. 238/3, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1945/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1945/1 
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
38. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1117/1 ostat. pl. a parc. č. 1220/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
39. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1117/1 
ostat. pl. a parc. č. 1220/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 834/2 ostat. pl. a parc. č. 834/1 ostat. pl., vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 
 
41. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 834/2 
ostat. pl. a parc. č. 834/1 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1143 ostat. pl., parc. č. 1320/1 ostat. pl., parc. 
č. 1323 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl. a parc. č. 1140 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. č. 1145 ostat. pl., parc. č. 776/36 ostat. pl., parc. č. 1146 ostat. pl., parc. č. 1147 ostat. 
pl. a parc. č. 1320/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
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43. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1143 
ostat. pl., parc. č. 1320/1 ostat. pl., parc. č. 1323 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl. a parc. č. 
1140 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1145 ostat. pl., parc. č. 776/36 ostat. pl., parc. 
č. 1146 ostat. pl., parc. č. 1147 ostat. pl. a parc. č. 1320/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.22. 
 
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 pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 
116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 116/52, parc. č. 116/51, vše ostat. pl., vše 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti   SMP Net, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, 
parc. č. 116/53, parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 
116/52, parc. č. 116/51, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
46. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 87/15, parc. č. 116/46, parc. č. 116/53, 
parc. č. 116/109, parc. č. 116/48, parc. č. 116/56, parc. č. 116/54, parc. č. 116/52, parc. č. 
116/51, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
47. 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. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
48. 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 pozemcích parc. č. 79/7, parc. č. 116/2, parc. č. 116/31,  parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, 
parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 79/7, parc. č. 116/2, 
parc. č. 116/31,  parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. 
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
50. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na  pozemcích parc. č. 79/7, parc. č. 116/2, parc. č. 116/31,  
parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. pl., vše v k. ú. 
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Olomouc-město, obec Olomouc  pro společnost SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
2.25. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání komunikace 
vedoucí k centrálnímu skladu na pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc a chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, vše ve prospěch každého vlastníka budovy č.p. 814 
(obchod) umístěné na pozemcích parc. č.  1846/18, 1846/26, 1846/103, 1846/105, vše 
zast.pl., budovy bez čp/če (jiná st.) umístěné na pozemku parc. č. 1846/115 zast. pl., budovy 
bez čp/če (jiná st.) umístěné na pozemku parc. č. 1846/116 zast. pl., budovy bez čp/če (jiná 
st.) umístěné na pozemku parc. č. 1846/117 zast. pl., budovy bez čp/če (jiná st.) umístěné na 
pozemku parc. č. 1846/129 zast. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a ve 
prospěch každého vlastníka oprávněného pozemku parc. č. 1846/16, parc. č. 1846/17, parc. 
č. 1846/27, parc. č. 1846/32, parc. č. 1846/33, parc. č. 1846/36, parc. č. 1846/41, parc. č. 
1846/42, parc. č. 1846/43, parc. č. 1846/44, parc. č. 1846/97, parc. č. 1846/102, parc. č. 
1846/108, parc. č. 1846/109, parc. č. 1846/118, parc. č. 1846/119, parc. č. 1846/120, parc. č. 
1846/121, parc. č. 1846/122, parc. č. 1846/123, parc. č. 1846/124, parc. č. 1846/125, parc. č. 
1846/127, parc. č. 1846/128, parc. č. 1846/151, parc. č. 1846/152, parc. č. 1846/153, parc. č. 
1846/154, parc. č. 1846/155, parc. č. 1846/156, parc. č. 1846/157, parc. č. 1846/158, parc. č. 
1846/159, parc. č. 1846/160, parc. č. 1846/162, parc. č. 1846/163, parc. č. 1846/164, parc. č. 
1846/165, parc. č. 1846/166, parc. č. 1846/167, parc. č. 1846/168, parc. č. 1846/169, parc. č. 
1974/3, vše ostat. pl., parc. č. 1846/18, parc. č. 1846/26, parc. č. 1846/103, parc. č. 
1846/105, parc. č. 1846/115, parc. č. 1846/116, parc. č. 1846/117 a parc. č. 1846/129, vše 
zast. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1189/3 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, parc. č. 185/4, parc. č. 219/4, parc. č. 238/1, parc.č. 238/4, parc. č. 238/5, parc. č. 
580/1, parc. č. 606/1, parc. č. 631/1, parc. č. 637/2, parc. č. 1062/2, parc. č. 1034, parc. č. 
1035, parc. č. 1036/1, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc.č. 121/28, parc. 
č. 121/6, parc. č. 136/1, parc. č. 150/3, parc. č. 150/5, parc. č. 150/8, parc. č. 551/1, parc. č. 
552, parc. č. 601/1, parc. č. 603, parc. č. 608/15, parc. č. 608/17, parc. č. 608/18, parc. č. 
608/20, parc. č. 608/21, parc. č. 608/23, parc. č. 608/25, parc. č. 608/33 a parc. č. 612/28, 
vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společností S E L F servis, spol. 
s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a GTS Czech s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 
1189/3 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 185/4, parc. č. 219/4, parc. č. 
238/1, parc.č. 238/4, parc. č. 238/5, parc. č. 580/1, parc. č. 606/1, parc. č. 631/1, parc. č. 
637/2, parc. č. 1062/2, parc. č. 1034, parc. č. 1035, parc. č. 1036/1, vše ostat. pl. v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc a parc.č. 121/28, parc. č. 121/6, parc. č. 136/1, parc. č. 150/3, 
parc. č. 150/5, parc. č. 150/8, parc. č. 551/1, parc. č. 552, parc. č. 601/1, parc. č. 603, parc. 
č. 608/15, parc. č. 608/17, parc. č. 608/18, parc. č. 608/20, parc. č. 608/21, parc. č. 608/23, 
parc. č. 608/25, parc. č. 608/33 a parc. č. 612/28, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společností S E L F servis, spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. a 
GTS Czech s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
54. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 411,90 m2 
v 1. NP v budově č.p. 889 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc společnosti Interiérové studio podlah a dveří s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 
55. změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu (provizorium) 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 
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zast. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
účelem zřízení rehabilitace dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
56. změnu smluvních podmínek u pronájmu 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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za účelem provozování rehabilitace dle 
důvodové zprávy  bod č. 3.2. 
 
57. uzavření dodatku k Dohodě se SNO, a.s., ve smyslu Smlouvy o obstarávání správy 
nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10.4.2002 k objektu 
Řepčínská č.o. 113 na parc. č. st. 309, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
58. pronájem nebytových prostor 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. 3.4.  
 
59. uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu   chodníku budovaného v rámci stavby 
„Centrum sportu a zdraví –IV. etapa HOTEL“, na pozemcích  parc. č. 1116/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc č. 4561/35 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako kupujícím a  společností 
HOTELPARK STADION a. s jako prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
60. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, včetně odvodnění, 
kanalizace, vodovodu, parovodu a horkovodu, budované v rámci stavby „NOVÁ 
ENVELOPA“,  na pozemcích  parc. č. 94/76 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
94/100 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/7 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
124/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/22 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 124/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností F-Munitor, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
61. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
kanalizace a vodovodu, budované v rámci stavby „NOVÁ ENVELOPA“,  na pozemcích parc. 
č. 94/100 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/7 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
č. 124/17 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 124/22 ostatní plocha a parc. č. 
124/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v  
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným společností F-Munitor, s.r.o.  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 5.3. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 447/24 zahrada o výměře 
312 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
3. bere na v ědomí 
1. předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.1. 
 
2. předloženou důvodovou zprávu bod č. 2.2. 
 
4. uděluje 
1. souhlas občanskému sdružení Montessori Olomouc - rodinné centrum s realizací 
dětského hřiště, včetně umístění herních prvků na části pozemku parc. č. 350/33 ostat. pl. o 
výměře 500 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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2. 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, parc. č. 612/29 a parc. č. 612/7, vše ostat. 
pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnostem S E L F servis, spol. s r.o., T-Mobile Czech 
Republic a.s., GTS Czech s.r.o. s umístěním podzemního optického kabelového vedení 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, parc. č. 612/29 a parc. č. 612/7, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
3. souhlas jako budoucí vlastník pozemků parc. č. 458/7 ostat. pl. a parc. č. 530/2 ostat. pl., 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc  společnosti Realgasper s.r.o.  se zřízením věcného 
břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2004, bod programu  2, bod  II. 57 ve věci schválení  
úplatného  zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 354/1 orná půda o výměře 6 477 m2, parc. č. 293/2 trvalý lesní porost 
o výměře 75 m2 a parc. č. 393 ost. pl. o výměře 8 354 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Severomoravská energetika, a. s. za podmínky použití bezvýkopové 
technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové zprávy bod č. 2.17.   
 
2. část usnesení RMO ze dne 30. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.2 ve věci úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání (včetně práva chůze a jízdy) 
komunikace vedoucí k centrálnímu skladu na pozemku parc. č. 1916/23 ost. pl. o výměře 
5 618 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch každého vlastníka budovy 
č. p. 814 v části obce Holice (způsob využití: obchod), umístěné na pozemku parc. č. 
1846/105, budovy bez č. p./č. e. v části obce Holice (způsob využití: jiná stavba), umístěné 
na pozemku parc. č. 1846/115, budovy bez č.p./č.e. v části obce Holice (způsob využití: jiná 
stavba), umístěné na pozemku parc. č. 1846/116, budovy bez č.p./č.e. v části obce Holice 
(způsob využití: jiná stavba), umístěné na pozemku parc. č. 1846/117, budovy bez č.p./č.e. 
v  části obce Holice (způsob využití: jiná stavba), umístěné na pozemku parc. č. 1846/129 a 
ve prospěch každého vlastníka oprávněného pozemku parc. č. 1846/16 orná půda, parc. č. 
1846/17 orná půda, parc. č. 1846/18 orná půda, parc. č. 1846/97 ostatní plocha, parc. č. 
1846/98 ostatní plocha, parc. č. 1846/99 ostatní plocha, parc. č. 1846/100 ostatní plocha, 
parc. č. 1846/101 ostatní plocha, parc. č. 1846/102 ostatní plocha, parc. č. 1846/103 ostatní 
plocha, parc. č. 1846/104 ostatní plocha, parc. č. 1846/105 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 1846/106 ostatní plocha, parc. č. 1846/107 ostatní plocha, parc. č. 1846/108 ostatní 
plocha, parc. č. 1846/109 ostatní plocha, parc. č. 1846/110 ostatní plocha, parc. č. 1846/111 
ostatní plocha, parc. č. 1846/112 ostatní plocha, parc. č. 1846/113 ostatní plocha, parc. č. 
1846/114 ostatní plocha, parc. č. 1846/115 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1846/116 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1846/117 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 
1846/118 ostatní plocha, parc. č. 1846/119 ostatní plocha, parc. č. 1846/120 ostatní plocha, 
parc. č. 1846/121 ostatní plocha, parc. č. 1846/122 ostatní plocha, parc. č. 1846/123 ostatní 
plocha, parc. č. 1846/124 ostatní plocha, parc. č. 1846/125 ostatní plocha, parc. č. 1846/126 
ostatní plocha, parc. č. 1846/127 ostatní plocha, parc. č. 1846/128 ostatní plocha a parc. č. 
1846/129 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.26. 
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6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat v termínu do 2. 5. 2011 manžele  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
k podpisu smlouvy o nájmu na pronájem pozemku parc. č.  511/4 zahrada o výměře 335 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a nedojde-li k podpisu smlouvy o nájmu ukládá odboru 
majetkoprávnímu zajistit vyklizení pozemku parc. č.  511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu v případě, že nedojde k podpisu smlouvy o nájmu  na pronájem 
pozemku parc. č.  511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vymáhat 
po manželích ing. Vladimírovi a Mgr. Zdence Švecových  náhradu ve výši nájemného, tj. 5,-
Kč/m2/rok  za užívání  pozemku  parc. č. 511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc po dobu bezesmluvního užívání tohoto pozemku, včetně náhrady za užívání 
tohoto pozemku za dva roky zpětně dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
T: 14. 6. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování pozemků parc. č. 458/7 ostat. pl. o výměře 603 m2 a parc. č. 530/2 ostat. pl. 
o výměře 63 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Realgasper s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada  (dle GP parc. č. 1856/15)  o výměře 
339 m2 a pozemku parc. č. st. 921 zast. pl. o výměře 21 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54. 280,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 451/39 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 24 m2 a části 
pozemku parc. č. 451/18 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 1 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 42 100,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 4 676 m2 (dle GP parc. č. 
959/41 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  společnosti Regionální centrum Olomouc 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 594 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. o odprodej části pozemku parc. č. 1000/2 ostat. 
pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 1609 ostat. pl. o výměře 
604 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 447/24 zahrada o výměře 
312 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 
511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.3.  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. uložit náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi podepsat prohlášení o splnění 
podmínky vyplývající z čl. IV. kupní smlouvy  č. MAJ-PR-KS/15/2004/S ze dne 18. 5. 2004 
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a čl. IV. kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/63/2005/Vr ze dne 1. 6. 2006, uzavřených se 
společností Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
2. souhlasit s úhradou nákladů ve výši  690 717,- Kč za  odstranění podzemní stavby čerpací 
stanice pohonných hmot a kalové jímky na pozemku parc. č. 1111/1 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc v souvislosti s revitalizací pozemků v areálu bývalých kasáren 
9. května společnosti  Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
3. souhlasit se započtením nákladů ve výši 690 717,- Kč za odstranění podzemní stavby 
čerpací stanice pohonných hmot a kalové jímky na pozemku parc. č. 1111/1 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc v souvislosti s revitalizací pozemků v areálu bývalých kasáren 9. 
května na kupní cenu ve výši  5 594 260,- Kč za odprodej části pozemku parc. č. 959/17 
ostat. pl. o výměře 4 676 m2 (dle GP parc. č. 959/41 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc s tím, že zbývající část kupní ceny ve výši 4 903 543,- Kč bude společností 
Regionální centrum Olomouc s.r.o. uhrazena do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 4.7.     
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Tramvajová tra ť Nové Sady - studie proveditelnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zapracovat parametry financování TT Nové Sady do rozpočtového výhledu dle varianty C 
důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Petice ob čanů - Polyfunk ční komplex Rokycanova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v souladu s upravenou přílohou DZ č. 3 
T: 5. 4. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 4. 
 
 



 11

 
5 Studie odtokových pom ěrů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženými návrhy na řešení odtokových poměrů v daných lokalitách 
 
3. souhlasí 
s výběrem varianty suché nádrže SN 50 (pro zachycení 50tileté vody) nad městskou částí 
Topolany 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zapracovat výsledky studie odtokových poměrů včetně opatření 
ze studie protierozních opatření do nového územního plánu včetně vymezení veřejně 
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 
T: září 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu pro rok 2012 požadavek na zpracování DUR 
protipovodňových opatření v oblasti Topolan - vodní tok Stouska se suchou nádrží a 
Křelovský potok 
T: prosinec 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 380/130, orná půda, o výměře 70 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 69,50 m2, v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, a 
pozemek parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, LL.M., o odprodej části pozemku parc. č. 
237/1, zahrada, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje 
části pozemku parc. č. 463, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 463/2, ostatní plocha) o výměře 
143 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 447/45, zahrada, (dle GP parc. č. 447/45, zahrada) 
o výměře 341 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 41 ve věci schválení prodeje části 
pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1165/2009 pod novým 
označením pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 380 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to ideální podíl 431/27358 shora 
uvedených nemovitostí do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
718,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-1165/2009 
pod novým označením pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to ideální podíl 431/27358 
shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 4, ve věci kupujících při prodeji pozemku 
parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.710,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
1.236,- Kč, podíl o velikosti  ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl 
o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
1.236,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.236,- Kč, kupní cena 
celkem 22.254,- Kč, z toho pozemek 21.624,- Kč a náklady 630,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.8. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 204 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.710,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxxx za 
1.236,- Kč, podíl o velikosti  ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti 
ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 
1/6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 3.709,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
1.236,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/18 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1.236,- Kč, kupní cena 
celkem 22.254,- Kč, z toho pozemek 21.624,- Kč a náklady 630,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.8. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny při prodeji části pozemku parc. 
č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 1057-12/2010 parc. č. 568, ostatní 
plocha) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.9. 
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13. ukládá 
náměstku JUDr. Martinu Majorovi odpovědět nájemníkům domů na ul. Černá cesta 12, 14, 
16, 18 v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
T: 5. 4. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
14. trvá 
na svém usnesení ze dne 08. 03. 2011, bod 3, část 6 ve věci doporučení ZMO 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejího 
výlučného vlastnictví za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jeho 
výlučného vlastnictví za kupní cenu  1.303.960,- Kč, 
ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich 
společného jmění manželů za kupní cenu  1.303.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 629/19 v budově č. p. 629 (Zikova 13) 
na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/13755 na společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 
30. 06. 2011, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
16. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností ORRERO a.s. o zrušení 
věcného břemene odpovídající věcnému břemeni práva chůze přes budovu č. p. 11 na 
pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního 
města Olomouce, za účelem zajištění průchodu veřejnosti podloubím budovy č. p. 11 na 
pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc–město, obec 
Olomouc , dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
17. souhlasí 
s pořízením úpravy Regulačního plánu Městské památkové rezervace ve věci provedení 
stavebních úprav - zazdění části podloubí u budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku 
parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, za podmínky zachování průchodu do dvora 
k pozemku parc. č. st. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
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7 Veřejná zakázka č. 11014 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem "MŠ a ZŠ Rooseveltova" archivní číslo 11014 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 11008 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „MŠ a ZŠ Rooseveltova“ archivní číslo 11014. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č.  10035 – informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 2. 
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10 Veřejná zakázka č. 11016 – zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Rozšíření odděleného sběru BRKO v Olomouci - nákup auta na svoz odpadu“ 
archivní číslo 11016. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D,  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 3. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 11003 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „I. P. 
Pavlova 62 - komplexní zateplení objektu“ archivní číslo 11003 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 4. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 11004 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Politických vězňů 4 – komplexní zateplení objektu“ archivní číslo 11004 sdružení uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 5. 
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13 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit ZMO se schválenými 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: 8. 
 
 
 
14 Rozpočtová zm ěna roku 2011 –  odvod části výt ěžku z 

provozování loterií  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy  
 
2. schvaluje 
a) návrh „Smlouvy o odvodu části výtěžku“ 
b) rozpočtovou změnu roku 2011 dle předložené důvodové zprávy  - část A 
 
3. ukládá 
podepsat „Smlouvu o odvodu části výtěžku“ 
T: 5. 4. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenou rozpočtovou změnou roku 2011 
dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2011 dle 
předložené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu roku 2011 dle předložené  
důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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15 Petice rodi čů a učitelů ZŠ sv. Voršily  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v souladu s bodem 2 důvodové zprávy 
T: 5. 4. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. ukládá 
předložit legislativní návrh řešení k omezení požívání alkoholických nápojů ve vytipovaných 
lokalitách města Olomouce  
T: 31. 5. 2011 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
4. ukládá 
jednat o změně nájemní smlouvy za účelem zamezení prodeje alkoholu dle diskuse v RMO 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
16 IPRM Městské parky - zm ěny alokací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny IPRM Městské parky dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
17 Fairtradová m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., člen rady města 
Bod programu: 12. 
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18 Rozvoz stravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zajištění rozvozu stravy dle varianty č. 1b) důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
19 MŠ Čajkovského a MŠ Bieblova - rekonstrukce prostor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny na vykrytí požadavků dle důvodové zprávy 
T: 5. 4. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
3. ukládá 
odboru investic prověřit nabídkovou cenu na zpracování projektové dokumentace a realizaci 
rekonstrukce prostor na třídu mateřské školy dle důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
20 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
 
 
 
 



 19

4. ukládá 
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2011 na 
nejbližším zasedání ZMO. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
21 Ul. 8. května 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
požadavek RWE ve smyslu přepracování projektové dokumentace vodovodu v ul. 8. května 
dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přímé zadání přepracování projektové dokumentace vodovodu Stavoprojektu Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
DPMO, a.s. informovat vedení města o možném řešení situace týkající se snesení 
trolejových závěsů z objektu č. p. 447 a to i ve variantě bez stavebního zásahu do ul. 8. 
května 
T: 17. 5. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
majetkoprávnímu odboru, jako zástupci vlastníka kanalizace, v ul. Úzké zajistit 
prostřednictvím MOVO, a.s. vyvložkování kanalizace dle důvodové zprávy 
T: listopad 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. zařazuje 
rekonstrukci ul. 8. května do návrhu plánu investic města nejdříve v r. 2017 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
22 Silnice I/46 Chválkovická - stavební úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení projektové dokumentace dle bodu 1. důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 18. 
 
 
 
23 Komunikace Pražská, K řelovská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy na zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni pro 
územní rozhodnutí akce “Olomouc - komunikace Pražská - Křelovská“ mezi SMOl a 
Olomouckým krajem 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit uzavření darovací smlouvy na zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni 
pro územní rozhodnutí akce “Olomouc - komunikace Pražská - Křelovská“ mezi SMOl a 
Olomouckým krajem 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 
 
 
 
24 Kanaliza ční sběrač C 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí k věcnému břemeni dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
25 Dolní nám ěstí - pasportizace objekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu C) 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 21. 
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26 Energetická opat ření - změna termínu pln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit změny v průběhu realizace a financování investičních akcí dle důvodové zprávy a 
rozpočtové změny s tím související 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 22. 
 
 
27 Přednádražní prostor - informa ční panely  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převzetí do majetku dle bodu C) 1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru vnějších vztahů a informací převzít informační panely dle důvodové zprávy do své 
správy 
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 23. 
 
 
 
28 Příspěvek na opravu krovu chrámu sv. Mo řice v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na opravu krovu chrámu sv. Mořice dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení příspěvku na opravu krovu chrámu sv. Mořice v Olomouci do soupisu nekrytých 
požadavků 
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4. ukládá 
připravit návrh rozpočtové změny 
T: 5. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Změna pravidel pro p řidělování m ěstských byt ů, bytové 

záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zast. opatrovníkem MmOl, byt č. 59, 
Přichystalova 70, Olomouc, velikost 0+2,   
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 6, Horní náměstí 20, Olomouc, 
velikost 3+1, za podmínek dle důvodové zprávy  
dle důvodové zprávy bod 1 a, b) 
 
3. souhlasí 
2.  s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc – RMO dne 22.2.2011 schválila 
neprodloužení NS z důvodu dluhu na nájmu bytu. Jmenovaní veškeré dluhy uhradili. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)  
 
4. schvaluje 
změnu Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města 
Olomouce  
dle upravené důvodové zprávy bod 3) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
30 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování  
kanalizační přípojky a jejího napojení do stávající šachty kanalizace, včetně práva vstupu 
a vjezdu v souvislosti s jejím provozem, opravami, úpravami, údržbou, změnami 
a odstraněním, a to na pozemku parc.č. 544 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví  Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem Základní 
škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 123/11 ostatní plocha, nově vzniklý 
pozemek parc.č 123/16 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření  Správy silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 1869 trvalý travní porost, nově vzniklý 
pozemek parc.č. 1869/3 ostatní plocha o výměře 47 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti SPORT METAL, společnost s ručením 
omezeným za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové 
zprávy 
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného SMP Net, s.r.o. 
spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení na pozemcích parc.č. 938/1 
ostatní plocha v k.ú. Hodolany, parc.č. 406/18 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, parc.č. 213 
ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky  v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek, parc. č. 1347/2  ostatní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit 
s pozemkem přísluší Lesům ČR za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc č. 148/19  ostatní plocha 
o výměře cca 79 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje přísluší Správě silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch SMOl 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 k pozemku, parc. č. 221/43 orná půda v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to 
bezúplatně, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na pozemku, parc. č. 90/14 
o výměře 413 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve spoluvlastnictví Statutárního 
města Olomouc bez cenového doplatku, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře oddělované části 27 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 7/24), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 10/24) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 7/24) za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 
předložené důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení 
a provozování kabelového vedení, umístění 8 ks stožárů veřejného osvětlení a umístění 
kabelové skříně RVO na pilíři, vše na pozemku, parc. č. 436/4 orná půda v k.ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR, dle bodu 10 
předložené důvodové zprávy. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 28. 
 
 
 
31 Svátky m ěsta 2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
program a rozpočet Svátků města dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
32 Expozice orloje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci expozice orloje dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
o zařazení částky 635 000 Kč do souboru nekrytých požadavků 
 
4. ukládá 
ihned zahájit přípravy a realizaci expozice 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. uděluje 
předložit návrh rozpočtové změny k vykrytí realizace akce 
T: 5. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
33 Nařízení o placeném parkování v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
návrh nařízení statutárního města Olomouce, kterým se mění nařízení č. 8/2007 o placeném 
parkování ve znění nařízení č. 9/2007 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
34 Zpřístupn ění kostel ů v turistické sezon ě 2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn  s tím 
souvisejících 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpočtu města  
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000 Kč dle upravené důvodové zprávy do ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
35 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 
4, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS 
Erenburgova 26, dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS 
Přichystalova 68, dle předložené důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS 
Přichystalova 68, dle předložené důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. 
Handkeho 1, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
36 Regionální agentura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
37 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh rozdělení finanční podpory z rozpočtu SMOl v oblasti bezbariérových úprav na rok 
2011 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpory dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 19. 4. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. schvaluje 
navrhovaný seznam členů pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc dle bodu 2. 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
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38 Stav požární ochrany m ěsta Olomouce v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2010 
 
2. schvaluje 
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2011 dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce  u 
organizací města za rok 2011 
T: leden 2012 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2011 
T: březen 2012 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
39 Vyhodnocení  služby SMS –  Operátor pro řešení mimo řádných 

událostí v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s implementací služby hromadného rozesílání SMS pro řešení mimořádných událostí v rámci 
správního území statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
odbor ochrany správou a administrací systému pro hromadné rozesílání SMS dle důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
zajistit realizaci výběru dodavatele formou elektronické nákupní aukce dle důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
5. pověřuje 
náměstkyni primátora, Mgr. Eva Machovou, podpisem smlouvy o poskytnutí služeb pro 
hromadné rozesílání SMS s vybraným dodavatelem 
T: 17. 5. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
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40 Dobrovolní  hasi či v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
navrhnout  možnosti financování nového požárního vozidla pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Olomouc – Droždín  
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
3. schvaluje 
přípravu projektové dokumentace k rekonstrukci hasičské zbrojnice Olomouc - Chválkovice 
 
4. schvaluje 
zařazení částky 150 tis. Kč na  přípravu projektové dokumentace k rekonstrukci hasičské 
zbrojnice Olomouc - Chválkovice do soupisu nekrytých požadavků 
 
5. schvaluje 
přípravu projektové dokumentace k rekonstrukci hasičské zbrojnice Olomouc - Topolany 
 
6. schvaluje 
zařazení částky 150 tis. Kč na přípravu projektové dokumentace k rekonstrukci hasičské 
zbrojnice Olomouc - Topolany do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
41 Využití ve řejné finan ční podpory v roce 2010 u Moravské 

vysoké školy Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
42 Olomoucké parky - smlouva o poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s přijetím dotace dle bodu 2 důvodové zprávy na realizaci projektu Obnova mobiliáře a 
povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady s registračním 
číslem CZ.1.12/2.1.00/13.00662 a s přijetím dotace dle bodu 5 důvodové zprávy na realizaci 
projektu Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – 
Čechovy a Bezručovy sady s registračním číslem CZ.1.12/2.1.00/13.00661 za podmínek 
uvedených v návrzích smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou přílohou č. 1a č. 2 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na 
individuální projekty Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických 
sadech – Smetanovy sady s registračním číslem CZ.1.12/2.1.00/13.00662 a Obnova 
mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy 
sady s registračním číslem CZ.1.12/2.1.00/13.00661 
 
4. souhlasí 
s navrženým složením realizačních týmů projektů dle bodu 3.1 a 6.1 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
43 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě - hodnocení projekt ů 

podaných do výzev č. 6, 7, 8 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnocení projektů dle bodu 2 důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
seznamy projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu 
v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohody o partnerství" a k podpisu 
dokumentu "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené 
v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
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44 Změna osobního p říplatku ředitelky MŠ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
osobní příplatek ředitelce mateřské školy s účinností od 1.4.2011 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
45 Žádosti o p říspěvek - nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 5. 4. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 
 
 
46 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
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47 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou dohodu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul. 
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dlouhá 
38, 772 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2011. 
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB 
v ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Zahradní 13, Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.10.  2011.    
 
5. ukládá 
zabezpečit smluvní ujednání o zajištění bezbariérového přístupu na předzahrádky 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
48 Hřbitovy m ěsta Olomouce - nákup traktorové seka čky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem traktorové sekačky dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 
 
 
49 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. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 48. 
 
 
 
50 Rozpracování usnesení a diskuse ze 3. zasedání ZMO,  

konaného dne 23.2.2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 4, části 3 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Pokyny pro zpracování návrhu 
Územního plánu Olomouc: 
- pokračovat v pořizování Územního plánu Olomouc (T: ihned) 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 5, části 4 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Vydání změny č. XXIII/19 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXIII/19 ÚPnSÚ Olomouc veřejnou 
vyhláškou (T: ihned) 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 6, části 4 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Vydání změny č. VII regulačního plánu 
MPR Olomouc (PRIOR): 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc 
veřejnou vyhláškou (T: ihned) 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Smlouvy s obcemi: 
- podepsat smlouvy s obcemi (T: duben 2011) 
T: 19. 4. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
5. ukládá 
k bodu 15, části 4 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Návrh Městského programu prevence 
kriminality na rok 2011: 
- předložit na Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 23.2.2011 (T: ihned) 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
6. ukládá 
k bodu 18, části 3 usnesení ZMO ze  dne 23.2.2011 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic (T: ihned) 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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7. ukládá 
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Akciové společnosti s účastí města: 
- vydat rozhodnutí jediného akcionáře (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 5. 4. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
8. ukládá 
k bodu 21, část 3 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Založení Železničního muzea, o.p.s.: 
- Radě města Olomouce jmenovat zástupce statutárního města Olomouc ve správní 
a dozorčí radě o.p.s. 
T: 19. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
9. ukládá 
k bodu 21, části 4 usnesení ZMO ze dne 23.2.2011 - Založení Železničního muzea Olomouc 
o.p.s.: 
- Radě města Olomouce před založením Železničního muzea Olomouc, o.p.s., odsouhlasit 
finální text zakládací smlouvy s AK Ritter-Šťastný (T: duben 2011) 
T: 19. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. ukládá 
k podnětu člena ZMO Ing. A. Kropáčka, přednesenému při projednávání bodu „Různé“ na 
ZMO 23.2.2011: 
- poskytnout informaci týkající se rekonstrukce komunikace náměstí Národních hrdinů 
T: 5. 4. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 49. 
 
 
 
51 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2011 - 2015 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na 
nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 50. 
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52 Komise hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 51. 
 
 
 
53 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění provozních poplatků dle důvodové zprávy ve znění přílohy 
 
3. schvaluje 
výši příspěvku na úpravu zevnějšku pro matrikáře dle důvodové zprávy ve znění přílohy 
 
4. schvaluje 
výši příspěvku na úpravu zevnějšku protagonisty při obřadech SPOZ dle  důvodové zprávy 
ve znění přílohy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 52. 
 
 
 
54 Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit přípravu investičního záměru zimního stadionu v alternativní lokalitě Pražská-východ 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 53. 
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55 Organiza ční záležitosti –  organiza ční změny v Magistrátu 

města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) vzdání se funkce vedoucího odboru vnějších vztahů a informací dnem 31. 3. 2011 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odborech agendy řidičů a motorových vozidel, dopravy, ekonomickém, 
informatiky, interního auditu a kontroly, investic, kancelář primátora, koncepce a rozvoje, 
majetkoprávním, ochrany, památkové péče, sociální pomoci, sociálních služeb 
a zdravotnictví, správy, stavebním, školství, vnějších vztahů a informací a živnostenském 
Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zpracovat dodatek „Organizačního řádu MMOl a MPO“ se zakomponováním změn dle 
důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
zpracovat dodatek „Podpisového řádu SMOl“ se zakomponováním změn dle důvodové 
zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
5. ukládá 
vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru vnějších vztahů a informací 
a vedoucího odboru sociálních věcí  
T: 5. 4. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 54. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

 
  
  
 


