
 

USNESENÍ 
 

z 26. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4. 10. 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 4.10.2011 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 41, část 2 usnesení RMO ze dne 28.6.2011, týkající se náhradních prostor Vejdovského 
2 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. provedení demolice dle varianty „2“ dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 857 m2, část 
pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 243 m2, pozemek parc. č. 185/3 ostat. pl.            
o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 1601/2 trvalý 
travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 
3. záměr prodat část pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. (dle GP parc. č. st. 436/5 zast. pl.) 
o výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
a plynové přípojky na pozemcích parc. č. 22/3 ostat. pl., parc. č. 22/5 ostat. pl., parc. č. 231/5 
ostat. pl., parc. č. 269 ostat. pl., parc. č. 270 ostat. pl., parc. č. 276 ostat. pl.,  parc. č. 277 
ostat. pl., vše v k. ú.  Lazce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 552 (objekt občanské 
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 686 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STK - AUTOL OLOMOUC s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
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5. pronájem části pozemku parc. č. 21/9 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
6. pronájem nebytového prostoru o výměře 38,90 m2 v 1.NP domu bez čp/če (objekt 
občanské vybavenosti), Velkomoravská č.o. 59, na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, středisku SOS pro 
vzájemnou pomoc občanů dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
7. podnájem části nebytového prostoru o výměře 265 m2 v 1.NP budovy č.p. 551 (stavba 
občanského vybavení), Sokolská č.o. 48, na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
Dobrovského 33, Olomouc, IČ 63009838 dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
2. souhlasí 
1. s provedením demolice bývalé administrativní budovy v areálu panelárny Chválkovice dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. s prodloužením termínu vyklizení pozemku parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc do 30. 11. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 
3.2. 
 
3. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 10. 
2012 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 10. 
2013 při pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.4. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zařadit částku 4.339.768,- Kč do provozních nákladů rozpočtu 
odboru majetkoprávního na rok 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx náhradu za užívání pozemku 
parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve výši nájemného, tj. 1 059,- Kč/ha/rok za období od 30. 9. 2011 do 30. 11. 2011 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011, bod programu 2, bod 3.5. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
náhradu za užívání pozemků parc. č. st. 248/1 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 248/2 
zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. st. 251/1 zast. pl. o výměra 47 m2 a parc. č. 251/2 zast. pl. 
o výměře 7 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 61,- 
Kč/m2/rok za období od 14. 6. 2009 do 5. 5. 2011 a ve výši nájemného, tj. 35,- Kč/m2/rok 
za období od 6. 5. 2011 po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy bod č. 1.4.
  
2. usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011, bod programu 2, bod 3.5. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
náhradu za užívání pozemků parc. č. st. 245 zast. pl. o výměře 292 m2 a parc. č. st. 236 
zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 35,- 
Kč/m2/rok za období od 14. 6. 2009 po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy 
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bod č. 1.4. 
 
3. usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011, bod programu 2, bod 3.5. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
náhradu za užívání části pozemku parc. č. 22/16 ostat. pl. o výměře 2 308 m2, části 
pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 51 m2 a části pozemku parc. č. 22/19 ostat. pl. 
o výměře 244 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 61,- 
Kč/m2/rok za období od 14. 6. 2009 do 5. 5. 2011 a ve výši nájemného, tj. 35,- Kč/m2/rok 
za období od 6. 5. 2011 po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření  dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností DELTA INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
TOURIST CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 
6.3. 
 
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/15/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 
946 m2, parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2 a části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. 
o výměře 243 m2, vše v k. ú. Hodolany a části pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost 
o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.1. 
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit RMO ke schválení návrh smluvních podmínek pronájmu 
budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 zast. pl. a parc. č. st. 435/9 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Bartoň a Partner s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
T: 18. 10. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. ukládá 
odboru životního prostředí a odboru evropských projektů MMOl předložit RMO aktuální 
informaci o přípravě projektu Holický les dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
T: 18. 10. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí – pozemku parc.č. 728/12 ostatní 
plocha o výměře 370 m2, parc.č. 728/13 ostatní plocha o výměře 98 m2 a parc.č. 728/14 
ostatní plocha o výměře 265 m2, všechny v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc a 
v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc a 
v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači splavenin na části 
pozemku parc.č. 711 trvalý travní porost o výměře 224 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc a 
v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, 
dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 706/1 ostatní plocha 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a 
to v rozsahu dočasného záboru cca 7,9 m2, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 11008 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Dodávky elektrické energie pro rok 2012“ archivní číslo 11008 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11086 - 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 „Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery v MPR“ archivní 
číslo 11086. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 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: 4. 1. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11087 - 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 „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc“ archivní číslo 11087. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
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: 4. 2. 
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7 Veřejná zakázka č. 11081 - 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 „Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel“ archivní číslo 11081. 
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 
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: 4. 3. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 10057 - užší výb ěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 61 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. zájemce, kteří nebyli v užším výběru 
vybráni k podání nabídky dle  důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 4. 
 
 
9 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, formou obálkové metody. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti 
je stanovena ve výši 12.010.000,- Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní 
smlouvy, když vybraný kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí 
ZMO o prodeji budovy s pozemkem. Nabídky budou doručeny do 11. 11. 2011 do 12:00 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 ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3“. Na obálce musí být 
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení 
kauce ve výši 1.800.000,- Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně 
nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou: 
¦ nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí, 
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¦ budoucí záměr využití.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo 
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Na nabídky přijaté 
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit.  
Prohlídky nemovitostí se uskuteční v úterý dne 11. 10. 2011 a 25. 10. 2011 vždy ve 13:30 
hod. 
Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru 
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy u bytu č. 1, v 2. NP, v budově č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) 
na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, z doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu 
Šnevajsovi zajistit tuto změnu před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene, a to věcné břemeno obsahující právo přístupu 
a užívání budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, 
opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace veřejného osvětlení (1x podružný 
rozvaděč RVOO, 1x konzola na fasádě domu, 1x svítidlo, napájecí kabely do RVOO 
a napájecí kabel do svítidla), a to vše ve prospěch společnosti Technické služby města 
Olomouce, a.s. a ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 745, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 277 m2,        
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2,      
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) 
na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši  935.000,- Kč, z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 
10.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1109/4 v domě č. p. 1108, 1109 (Sokolská 27, 29) na pozemku 
parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
738/7916 na společných částech domu č. p. 1108, 1109 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 738/7916 na pozemku parc. č. st. 16/1, 16/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše       
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve 
výši 810.000,- Kč, z toho za jednotku 641.190,- Kč a pozemek 168.810,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.6. 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na pozemku 
parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 1.995.000,- Kč, 
z toho za jednotku 1.806.304,- Kč a pozemek 148.696,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
- na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1) 
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy s Univerzitou Palackého v Olomouci na byt Horní 
náměstí 21, Olomouc do roku 2015 
dle důvodové zprávy bod 2) 
  
 3.  se snížením sazby nájemného na částku 50,- Kč/m2/měsíc na dobu 10 let, v bytě č. 1 
v domě Nedbalova 8 v Olomouci-Topolanech 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle upravené důvodové zprávy  - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2011 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
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5. ukládá 
předložit vyhodnocení plnění rozpočtu r. 2011 včetně kompletního návrhu na nekryté 
požadavky a návrhu úspor na odborech 
T: 18. 10. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
12 Rozpočtová zm ěna odboru kancelá ř primátora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 1. 
 
 
13 Převedení deš ťových vod Horní Lán  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem řešení převedení dešťových vod z komunikací v zájmovém území 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zapracování navržených opatření ze studie do dalších stupňů projektové 
dokumentace týkající se Protipovodňových opatření na Nemilance 
T: červen 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru dopravy zajištění pravidelné údržby odvodňovacích prvků na komunikacích 
ve vlastnictví města 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
odboru stavebnímu zajištění údržby odvodňovacích prvků na komunikacích a parkovištích 
soukromých vlastníků dle bodu 5.1. důvodové zprávy 
T: únor 2012 
O: vedoucí stavebního odboru 
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6. ukládá 
odboru dopravy zajištění projednáni odvodnění sjezdu z benzinky TESCO s vlastníkem dle 
bodu 5.2. a úpravu komunikace na ulici Kafkova dle bodu 5.3. 
T: březen 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajištění údržby pozemků ve vlastnictví SMOl dle bodu 5.4. 
důvodové zprávy 
T: březen 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru životního prostředí zajištění řádného provozování retenčních nádrží jejich vlastníky 
a současně zajištění úklidu veřejných prostranství v jejich vlastnictví dle bodu 5.5. a 6. 
důvodové zprávy 
T: březen 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
9. ukládá 
odboru investic zahájení projektové přípravy opatření dle bodu 5.7. důvodové zprávy 
T: červen 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
10. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajištění zpracování rešerše dosavadních existujících 
dokumentací týkajících se protipovodňové ochrany v povodí vodního toku Nemilanky dle 
bodu 5.8. důvodové zprávy 
T: červen 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
14 Kasárna Ne ředín - plynofikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
15 Stanovisko ke z řízení waldorfské Základní um ělecké školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. vydává 
souhlasné stanovisko se zřízením waldorfské Základní umělecké školy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 18. 10. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
16 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 

s výší p říspěvku do 5 000,--K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy a 
včetně příspěvku dle bodu B) důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 18. 10. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 1. 11. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
17 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného stání v ulici Na hradě dle upraveného bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Ostravská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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18 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
19 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: 15. 
 
 
20 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 zimní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MIA v ulici 
Riegrova 21, Olomouc, v rozsahu 38,25 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolany 
580, 783 16 Dolany, na dobu od 1.11. 2011 do 31.12. 2012. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
21 IPRM - financování MŠ a ZŠ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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22 Kontrola hospoda ření u ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18 v roce 
2010 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
23 Návrh na poskytnutí podpory z rozpo čtu SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokrytím poskytnutí podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce dle bodu 1. písmena 
B) dle předložené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Charita Olomouc“, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
4. nesouhlasí 
s poskytnutím podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „o.s. Pamatováček“, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. nesouhlasí 
s poskytnutím podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „KLÍČ – Centrum 
sociálních služeb, příspěvková organizace“, dle předložené důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh na poskytnutí podpory z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
24 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. upravené důvodové zprávy do IPRM Atraktivní 
a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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25 Petice Klub 15 minut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned informovat petenty o výsledcích šetření 
T: 18. 10. 2011 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
 
 
26 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění účasti na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23. 
 
 
27 Dodatek č. 24 "Organiza čního řádu Magistrátu m ěsta 

Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 24 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 24. 
 
 
28 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru investic postupovat v intencích upravené důvodové zprávy 
T: 29. 11. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 25. 
 
 
29 Možnosti odstavení tramvají v tramvajové síti DPMO , a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr vybudovat odstavné kolejiště tramvají v lokalitě Jeremenkova 
 
3. ukládá 
DPMO, a. s, objednat projektovou dokumentaci 
T: 15. 11. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  
 


