
 

USNESENÍ 
 

z 32. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 13. 12. 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 13.12.2011 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 2 usnesení RMO ze dne 4. 10. 2011, týkající se Majetkoprávních záležitostí - 
zařazení částky 4 339 768,- Kč do provozních nákladů rozpočtu majetkoprávního odboru 
na r. 2012 
- část 2 bodu 28 usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010, týkající se Okružní křižovatky 
ul. Dobrovského-Na Střelnici - uzavření smlouvy s KÚOK na realizaci stavby 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2012 ve výši 
122.234.000,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. uzavření dodatku č. 43 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace uzavřené mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. dne 29.3.2000 ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Olomouc a 
společností MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. záměr následně prodat části pozemků parc. č. 1721/6  o výměře 3 562 m2, parc. č. 1648/1 
o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 o výměře 55 m2 a parc. č. 1721/29 o výměře 23 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle 
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důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
4. uzavření dodatku k pojistné smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
5. předběžný záměr vykoupit pozemek parc. č. st. 1257 zast. pl. o výměře 8 m2 a část 
pozemku parc. č. 724/16 ostat. pl. o výměře 348 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z 
vlastnictví společnosti SPINOPA REAL s. r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce. 
Výměra části pozemku parc. č. 724/16 ostat. pl. bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.   
 
6. ukončení nájemního vztahu dohodou s Technickými službami města Olomouc, a.s. k datu 
29. 2. 2012 v budově 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 dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7.  
 
7. pronájem 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. za podmínek dle důvodové zprávy  bod č. 1.7.  
 
8. zařazení částky ve výši 307 100,- Kč do rozpočtu roku 2012 odboru majetkoprávního 
MMOl pro „neinvestiční transfer nefinančního podnikajícího subjektu – právnické osobě“ dle 
důvodové zprávy bod č. 1.7.     
 
9. pronájem části pozemku parc. č. 824/3 ostat. pl. o výměře 1 187 m2, vč. zpevněné plochy 
a části pozemku parc. č. 824/73 ostat. pl. o výměře 173 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti JANIŠ Motorsport, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
10. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 
(dříve část pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc s insolvenčním 
správcem dlužníka AGM PETROL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
11. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 
600 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s insolvenčním správcem dlužníka AGM PETROL 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 
660 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 600 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
14. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na pozemky parc. č. 222, ostatní plocha, o výměře 
5 362 m2 a parc. č. 305, ostatní plocha, o výměře 5 104 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
15. uzavření dodatku ke smlouvě o správě majetku uzavřené se společností Technické 
služby města Olomouce, a.s., ve kterém dojde ke zúžení předmětu smlouvy o část budovy 
bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) s částí pozemku parc. č. st. 613/9 zast. pl. o výměře 
931 m2, budovu bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) s pozemkem parc. č. st. 618 zast. pl. o 
výměře 68 m2 a část pozemku parc. č. 532/4 ostat. pl. o výměře 1 002 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.   
 
16. pronájem části budovy bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) s částí pozemku parc. č. st. 
613/9 zast. pl. o výměře 931 m2, budovy bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) s pozemkem parc. 
č. st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2 a části pozemku parc. č. 532/4 ostat. pl. o výměře 
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1 002 m2 včetně železobetonové šachty a zpevněných ploch, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
1.18. 
 
17. záměr pronajmout pozemek parc. č. 117/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
18. záměr směnit část pozemku parc. č. 120 zast. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl "f")  v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku 
parc. č. 122 ostat. pl. o výměře 1 m2  (dle GP díl "c") v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
19. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 500 m2 a parc. č. 
1163/3 trvalý travní porost o výměře 45 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 550 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
21. předběžný záměr směnit  část pozemku parc. č. 1529 orná půda o výměře 84 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za část pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesná výměra částí pozemků bude 
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
22. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 720 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
23. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o celkové výměře 30 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc společnosti ENETEX TECHNOLOGY s.r.o.  dle důvodové zprávy bod 
č. 2.7. 
 
24. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 31 766 m2, parc. č. 
21/8 zahrada o výměře 145 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře 90 m2, parc. č. 21/17 trvalý 
travní porost o výměře 46 m2 a pozemky parc. č. 23/1 trvalý travní porost o výměře 152 m2 
a parc. č. st. 725 zast. pl. o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc sdružení SK 
Olomouc Sigma MŽ – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
25. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 
3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
26. záměr prodat část pozemku parc. č. 779/3 orná půda (dle GP parc. č. 779/3 orná půda) 
o výměře 4 134 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dražby.net s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
27. záměr darovat část pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 
619/3) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, 
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
28. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 903 zast.  pl. o výměře 2 264 m2 a  části 
pozemků parc. č.  415/2 ostat. pl. o výměře 1 095 m2 a parc. č. 415/24 ostat. pl. o výměře 
458 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
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29. záměr pronajmout části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu 
letiště Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.  
 
30. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 113,22 m2 v 2.NP v budově č.p. 
349 (stavba občanského vybavení), Dělnická 17B, na pozemku parc. č. st. 326 zast. pl. v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc sdružení Studio Čtyřlístek – občanské sdružení – změna 
smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 593 ostat. pl. o výměře 305 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
32. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 23 m2 v 1.NP budovy č.p. 13 (objekt k 
bydlení) na pozemku parc.č.st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 
33. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 10,20 m2 v 1.NP budovy č.p. 27 (objekt 
občanského vybavení) na pozemku parc.č.st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 
34. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/79 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
35. pronájem objektu bez čp./če. (stavba občanské vybavenosti - MŠ Rooseveltova 101, 
Olomouc) s částí pozemku parc. č. 408 zahrada o výměře 334 m2 (dle GP parc. č. st. 1196 
zast. pl.) vše v k ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Česko Britská 
Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
36. záměr pronajmout objekt bez čp./če. (stavba občanské vybavenosti - MŠ Rooseveltova 
101, Olomouc) s částí pozemku parc. č. 408 zahrada o výměře 334 m2 (dle GP parc. č. st. 
1196 zast. pl.) vše v k ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti Česko Britská 
Mezinárodní škola a Mateřská škola, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
  
37. záměr pronajmout a následně prodat pozemky parc. č. 1652 zahrada o výměře 93 m2, 
parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 234 m2 a části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o 
výměře 375 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 852 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o 
výměře 1 413 (vše dle GP parc. č. 1651/3 orná půda o celkové výměře 2 967 m2) a parc. č. 
1961/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1961/4 ostat. pl.) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
38. vrácení nájemného  ve výši 40.000,- Kč za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 za  
pronájem části pozemku parc. č. 938/45 (dříve parc. č. 938/37) ostat. pl. o výměře 8 m2  
(stánek č. 1) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT  
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
39. odpuštění nájemného za období od 1. 1. 2011 do 21. 11. 2011, při nájemném ve výši 
5.000,- Kč/m2/rok, za pronájem části pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. (dříve parc. č. 
624/38 ostat. pl.) o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu  xxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 
40. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 15 zahrada o výměře 644 m2 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 5/6) a paní  xxxxxxx (id. podíl 1/6) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
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41. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek se společností TIP STUDIO 
REKLAMA s.r.o., v rámci které bude zavázána zaplatit dlužnou náhradu za užívání pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, uvedených ve  smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-
NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, za období od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2011 ve výši 180.000,- 
Kč a dlužné nájemné za rok 2011 ve výši 82.356,- Kč dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, celkem 262.356,- Kč, v sedmnácti rovnoměrných 
měsíčních splátkách, splatných vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 106/3 ostat. pl. o výměře 147 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 199 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnostem MARPER spol. s r.o. a BigBoard Praha, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č.  12/1 ostat. pl. o výměře 11 167 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc Tělovýchovné jednotě Slovan Černovír dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 116/14 ostat. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
48. pronájem části pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.13. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
50. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 1 
516 m2 a části  pozemku parc. č. st. 1188 zast. pl. o výměře 79 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc s panem xxxxxxxxx, panem  xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxxxxx 
ke dni 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 3.14.  
 
51. pronájem části pozemku parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti HOTEL U PARKU, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č.  3.15.   
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 414/2 ostat. pl., parc. č. 624/1 ostat. pl., parc. č. 
624/15 ostat. pl., parc. č. 624/26 ostat. pl., parc. č. 645/6 ostat. pl., parc. č. 959/7 ostat. pl., 
parc. č. 1110/2 ostat. pl., parc. č. 624/13 ostat. pl., parc. č. 624/8 ostat. pl., parc. č. 624/7 
ostat. pl., parc. č. 624/4 ostat. pl., parc. č. 624/12 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18 
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění mikropilot na pozemku parc. 
č. 616/2   ostat. pl. v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti TOOL – 
Construction, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č.  3.19.  
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54. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění mikropilot na pozemku parc. č. 616/2   ostat. pl. v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti TOOL – Construction, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
55. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 79/30 a 
parc. č. 79/31, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3. 20. 
 
56. 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 plynovodní přípojek 
na  pozemcích parc. č. 717 ostat. pl., parc. č. 639 ostat. pl., parc. č. 731 ostat. pl.,  parc. č. 
700/7 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc  ve  prospěch společnosti SMP Net,  
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/115 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a na pozemcích parc. č. 413/1, parc.č. 413/2, parc. č. 861/1, parc. č. 955/1, parc. č. 
955/4, parc. č. 959/7, parc. č. 624/7, parc. č. 414/2, parc. č. 624/2, parc. č. 624/1, parc. č. 
624/26, parc. č. 624/25, parc. č. 624/17, parc. č. 609/5, parc. č. 866, parc. č. 1029/3, vše 
ostat. pl. v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc a na lávce pro pěší L10 přes řeku Bystřici ve 
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/115 ostat. pl. v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 413/1, parc.č. 413/2, parc. č. 
861/1, parc. č. 955/1, parc. č. 955/4, parc. č. 959/7, parc. č. 624/7, parc. č. 414/2, parc. č. 
624/2, parc. č. 624/1, parc. č. 624/26, parc. č. 624/25, parc. č. 624/17, parc. č. 609/5, parc. č. 
866, parc. č. 1029/3, vše ostat. pl. v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc a na lávce pro pěší L10 
přes řeku Bystřici ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.22. 
 
59. poskytnutí jako výpůjčky budovy č. p. 1176 (stavba občanského vybavení) s pozemkem 
parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 333 m2 a nebytový prostor o výměře 290 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. 
st. 1966 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení JITRO - 
sdružení rodičů a přátel postižených dětí dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
60. poskytnutí jako výpůjčky budovy č. p. 1161 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem 
parc. č. st. 1967 zast. pl. o výměře 399 m2 a nebytového prostoru o výměře 282 m2 v 2. NP 
budovy č. p. 1175 (objekt občanské vybavenosti) včetně schodiště o výměře 10 m2, 
Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Základní škole a Střední škole CREDO, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
61. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 346/1 ostat. pl. o výměře 5 305 m2 a parc. č. 
st. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému 
sdružení JITRO - sdružení rodičů a přátel postižených dětí a Základní škole a Střední škole 
CREDO, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
62. poskytnutí jako výpůjčky nebytového prostoru o výměře 4,34 m2 v 1. NP budovy č. p. 
1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení JITRO - sdružení rodičů a 
přátel postižených dětí a Základní škole a Střední škole CREDO, o.p.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 
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63. pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o 
výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc sdružení Aviatik-cs Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2.  
 
64. slevu z nájemného za období od 25.5.2011 do 25.10.2011 ve výši 30 % čistého 
nájemného nájemci Jiřímu Vrbovi za užívání nebytových prostor o výměře 97 m2 v 1. NP 
domu č.p. 1017, I.P.Pavlova č.o. 62, na pozemku parc.č. st. 1324, v k.ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
65. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 531,88  m2 v 1. NP budovy č. p. 820 
(stavba občanského vybavení), Hálkova č. o. 20, na pozemku parc. č. st. 1003 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, České republice – Úřadu práce České 
republiky dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
66. pronájem části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 480 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
67. pronájem částí pozemků parc. č. 144 trvalý travní porost o výměře 33 m2, parc. č. 150/1 
orná půda o výměře 188 m2, parc. č. 150/4 trvalý travní porost o výměře 357 m2, parc. č. 
150/19 ostat. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1399 ostat. pl. o výměře 118 m2 a parc. č. 1413/7 
ostat. pl. o výměře 250 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic 
ČR dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
68. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č.  MAJ-EM-NS/62/2005/Gl ze dne 12. 10. 2005 
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o část 
pozemku parc. č. 150/1 orná půda o výměře 188 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.13.  
 
69. pronájem části pozemku parc. č. 1413/7 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
70. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo umístění a provozování 
veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 152 m2 (dle GP parc. č. 
1116/10) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 
71. uzavření dodatku č. 54 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí a 
technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 
72. svěření budovy č. p. 363 (stavba technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 510 
zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc (HS Nedvědova) do správy společnosti 
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. Občanského sdružení pro rozvoj a naplnění potřeb obyvatelstva Olomouckého kraje 
a společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. o pronájem 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. společnosti Copytechnik servis KT s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 497/2 ostat. pl. 
o výměře 23 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc zpevněného zámkovou dlažbou dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
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3. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT  s.r.o. o odpuštění nájemného  za pronájem 
části pozemku parc. č. 938/45 (dříve parc. č. 938/37) ostat. pl. o výměře 8 m2  (stánek č. 1) 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za období od 1. 1. 2012 do doby umístění prodejního stánku 
na předmět nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.1.   
 
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zvýšení nájemného na 35,- Kč/m2/rok  za pronájem 
pozemku parc. č. 15 zahrada o výměře 644 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc 
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 5/6) a paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/6) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
5. Tělovýchovné jednoty Slovan Černovír nabídnout prodloužení smlouvy o nájmu ze strany 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
6. paní  xxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu 
a užívání budovy č. p. 13 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. 
a pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem 
umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby přípojky plynu a el. energie vč. plynoměru 
a elektroměru ve prospěch budovy č. p. 1158 (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 436/4 
zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
7. společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. o pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) 
na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2.   
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2011, bod programu 2, bod 1.1. důvodové zprávy ve věci 
souhlasu s provedením demolice bývalé administrativní budovy v areálu panelárny 
Chválkovice dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
2. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2011, bod programu 2, bod 1.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení provedení demolice dle varianty „2“ dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
3. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2011, bod programu 2, bod 1.1. důvodové zprávy ve věci 
uložení odboru majetkoprávnímu zařadit částku 4.339.768,- Kč do provozních nákladů 
rozpočtu odboru majetkoprávního na rok 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
4. usnesení RMO ze dne 19. 4. 2011, bod programu 2, bod 5.8. ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. 
o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti NAPKO, spol. 
s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2012 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2013 
při pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 1566 ost. pl. o výměře 836 m2 a části 
pozemku parc. č. 1568/1 (dle GP parc. č. 1568/4) orná půda o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4 
 
2. s podnájmem nebytového prostoru o výměře 40,98 m2 v 1.NP budovy č.p. 198 (objekt 
občanské vybavenosti), Žilinská č.o. 26a, na pozemku parc.č.st. 1017, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pro  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 4.3.  
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3. s přenecháním části pozemku parc. č. 150/5 ostat. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc pronajatého společnosti OMV Česká republika, s.r.o. 
do podnájmu za podmínek dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl ve spolupráci se společnostmi Správa nemovitostí Olomouc, 
a.s. a Technické služby města Olomouc, a.s., najít nebytové prostory pro přemístění 
odstavného venkovního vysavače a pro pracovníky Technických služeb města Olomouce, 
a.s., dle důvodové zprávy bod č. 1.7 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru životního prostředí MMOl a odboru správy MMOl zúžit předmět smlouvy 
o provozování veřejných toalet ve Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb 
ve městě Olomouci uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Technickými službami 
města Olomouce, a.s. k 29. 2. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí odboru správy 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za užívání pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 35,- Kč/m2/rok za období od 10. 3. 2010 
po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy bod č. 3.16.  
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na pozemky parc. č.  385/17 trvalý travní 
porost o výměře 483 m2, parc. č. 385/14 trvalý travní porost o výměře 557 m2, parc. č. 
345/14 ostat. pl. o výměře 4 200 m2, parc. č. 300/5 orná půda o výměře 2 617 m2, parc. č. 
287/3 ostat. pl. o výměře 1 465 m2, parc. č. 385/15 trvalý travní porost o výměře 54 m2, 
parc. č. 385/16 trvalý travní porost o výměře 42 m2, parc. č. 385/18 trvalý travní porost 
o výměře 55 m2, parc. č. 385/6 trvalý travní porost o výměře 133 m2 a parc. č. 385/7 trvalý 
travní porost o výměře 51 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi 
statutárním městem Olomouc  jako budoucím dárcem a Povodím Moravy, s.p. jako 
budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část budovy bez č.p./č.e. (průmyslový 
objekt) s částí pozemku parc. č. st. 613/9 zast. pl. o výměře 931 m2, budovu bez č.p./č.e. 
(průmyslový objekt) s pozemkem parc. č. st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2 a část pozemku 
parc. č. 532/4 ostat. pl. o výměře 1 002 m2 včetně železobetonové šachty a zpevněných 
ploch, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc se společností Technické služby města 
Olomouce, a.s.  při kupní ceně ve výši 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.18.  
 
3. prodej části pozemku parc. č. 80/10 ostat. pl. o výměře 81 m2 a části pozemku parc. č. 
80/22 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 80/22 ostat. pl.), vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za kupní cenu 150 752,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7.  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. 
o výměře 480 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manželi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
při kupní ceně ve výši 456 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
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5. prodej části 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 paní  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 48 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
6. prodej pozemků parc. č. 841/120 ostat. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. 
o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  78 155,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 
 
7. prodej části pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/145 ostat. pl.) 
o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
13 601,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
8. prodej pozemků parc. č. 1062/5 ostat. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 446/2 ostat. pl. 
o výměře 75 m2, část parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 391 m2 (dle GP parc. č. 
1062/103), část parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 1 749 m2 (dle GP díl „a“), část parc. č. 
938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 m2 (dle GP díl „b“) a část parc. č. 938/23 ostat. pl. o výměře 
11 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Tech Group a.s. 
za kupní cenu ve výši 3 172 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1413/7 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR při 
kupní ceně ve výši 15 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
10. výkup ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 1166/3 lesní pozemek o výměře 656 m2      
v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 820,- Kč a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 
1166/3 lesní pozemek o výměře 656 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 820,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.14.  
 
11. prodej pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 515/80 ostat. pl.) o výměře 
301 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc MUDr. Ivu Marešovi za kupní cenu ve výši 449 060,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 
 
12. výkup pozemku parc. č. 580 lesní pozemek o výměře 7 225 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky v podílovém spoluvlastnictví paní  xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) za kupní cenu ve výši 
12 042,- Kč, pana  xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) za kupní cenu ve výši 12 042,- Kč a pana 
xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) za kupní cenu ve výši 12 041,- Kč do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 
13. výkup pozemků parc. č. 579 o výměře 7 008 m2 a parc. č. 582 o výměře 8 285 m2, vše 
lesní pozemek  v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky v podílovém spoluvlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) za kupní cenu ve výši 19 116,- Kč,  xxxxxxxxx (id. podíl 1/4) za 
kupní cenu ve výši 19 117,- Kč, paní  xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 12 
744,- Kč, pana  xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 12 744,- Kč, pana  
xxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 12 744,- Kč do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 
14. výkup části pozemku parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 809/50 
ostat. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Zdravotní pojišťovny METAL - 
ALIANCE do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.19.  
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15. uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, parkovacích 
stání, veřejného osvětlení a veřejné kanalizace, budované v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ 
KOMPLEX WELLNEROVA“,  na pozemcích  parc. č. 615/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 809/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 809/9 ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 809/8 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 809/19 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
809/38 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 615/11 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako kupujícím a  společností  
PROJEKT WELNEROVA s.r.o. jako prodávajícím za kupní cenu 3,-Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 5.20. 
 
16. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, betonové zídky, vyrovnávacího schodiště, betonových laviček, betonového 
prstence okolo stromů, odvodnění komunikace a veřejného osvětlení, budované v rámci 
stavby „Rekonstrukce obchodního domu PRIOR v Olomouci“,  na pozemcích parc. č. 116/34 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 116/31 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 116/35 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 330 zastavěná plocha a nádvoří , vše 
v k. ú. Olomouce-město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností CL TRADE a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 6.1. 
 
17. uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/10/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
xxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a  xxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 
6.2.  
                                                   
18. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  
xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
19. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku, vybudovanou v rámci stavby „CPI CITY 
CENTER OLOMOUC“,  na pozemku parc. č. 624/22 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, mezi  společností CPI – Real Estate, a.s.  jako dárcem a 
statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě 
ve výši  62.000,¬-  Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 
20. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu, kanalizace 
splaškové, plynovodu, vedení NN, vedení SLB, komunikace včetně odvodnění a chodníku, 
budované v rámci stavby „Výstavba areálu firmy NAPRO s.r.o. – Zóna Olomouc Šlechtitelů“ 
na pozemcích  parc. č. 1721/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 1721/18 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/19 ostatní 
plocha, jiná plocha a parc. č. 1721/20 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností NAPRO s.r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.5. 
 
21. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodního řadu, kanalizace splaškové, komunikace včetně odvodnění a chodníku, 
budované v rámci stavby „Výstavba areálu firmy NAPRO s.r.o. – Zóna Olomouc Šlechtitelů“ 
na pozemcích  parc. č. 1721/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 1721/18 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1721/19 ostatní 
plocha, jiná plocha a parc. č. 1721/20 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
NAPRO s.r.o. jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
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22. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu úpravy účelové 
komunikace na pozemcích parc. č. 1963/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
1961/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností OLPEMA 
CZE s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 
23. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností  
DEVELOP BUILDING s.r.o jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
24. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/22/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 
25. uzavření dodatku č. 2 k plánovací č. MAJ-IN-PS/16/2009/Hoa, mezi statutárním městem 
Olomouc a společností REKOS stavební společnost, spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
6.10. 
 
26. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností REKOS stavební 
společnost, spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
27. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
příjezdové komunikace budované v rámci stavby „Rodinný dům  manželů xxxxxxxxxxxxxx“,  
na pozemcích parc. č. 352 ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 370 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 949 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  manžely  
xxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
28. uzavření dodatku č. 5 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2007/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností eVector.cz  s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 
29. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 
30. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, parkovacích stání, 
chodníků, kanalizačního řadu – splašková kanalizace, kanalizačního řadu – dešťová 
kanalizace – vsakovací pásy, vodovodního řadu, horkovodního řadu, rozvodů VN-NN-DTS, 
veřejného osvětlení a rozvodů elektronických komunikací, budované v rámci stavby „Obytný 
soubor Jeremiášova – Jánského, Olomouc – Povel “ na pozemcích  parc. č. 416/5 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 416/33 orná půda, parc. č. 416/34 orná půda, parc. č. 441/3 orná 
půda, parc. č. 441/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 441/6 orná půda, parc. č. 
442/1 orná půda, parc. č. 443/1 orná půda, parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 443/4 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 443/8 orná půda, parc. č. 451/18 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 451/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/26 ostatní 
plocha, zeleň, parc. č. 451/34 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/35 ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 451/43 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/46 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/52 
ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/61 ostatní plocha, zeleň a parc. č. 491 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností  STAFOS – REAL s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
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31. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, parkovacích stání, chodníků, kanalizačního řadu – splašková kanalizace, 
vodovodního řadu a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Obytný soubor 
Jeremiášova – Jánského, Olomouc – Povel“,  na pozemcích  parc. č. 416/5 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. č. 416/33 orná půda, parc. č. 416/34 orná půda, parc. č. 441/3 orná půda, 
parc. č. 441/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 441/6 orná půda, parc. č. 442/1 
orná půda, parc. č. 443/1 orná půda, parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 443/4 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. č. 443/8 orná půda, parc. č. 451/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 451/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/26 ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 451/34 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/35 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/43 
ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/46 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/52 ostatní plocha, 
zeleň, parc. č. 451/61 ostatní plocha, zeleň a parc. č. 491 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a společností STAFOS – REAL  s.r.o. jako budoucím prodávajícím 
celkem za kupní cenu 498,- Kč dle důvodové zprávy  bod č. 6.16. 
 
32. uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným  
a společností HORNBACH Immobilien HK s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 6.17.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti PREFA TEC, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. 
o výměře 8 872 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
2. žádosti společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 
1651/1 orná půda o výměře 234 m2, parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 413 m2, parc. č. 
1651/3 orná půda o výměře 1 372 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 2 436 m2 a parc. 
č. 1652 zahrada o výměře 93 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
3. žádosti Tělovýchovné jednoty Slovan Černovír o zřízení předkupního práva na část  
pozemku parc. č.  12/1 ostat. pl. o výměře 11 167 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.11.  
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 236/48 orná půda o výměře 
670 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
5. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 
500 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
6. žádosti  xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 13/2 o výměře 180 m2 a parc. č. 14/2 
o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
7. žádosti pana  xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2    
v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
8. žádosti pana  xxxxxxxxx o výkup ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 798 ostat. pl. o 
výměře 1 279 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 626 o výměře 65 m2, ideálního 
podílu 1/27 pozemku parc. č. 631 o výměře 406 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 
712 o výměře 791 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 822 o výměře 209 m2, 
ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 1211 o výměře 160 m2, ideálního podílu 1/27 
pozemku parc. č. 1215 o výměře 610 m2, ideálního podílu 1/27 pozemku parc. č. 1238 
o výměře 271 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc a ideálního podílu 1/2 
pozemku parc. č. 988/6 ostat. pl. o výměře 605 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 
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989/13 ostat. pl. o výměře 199 m2, vše v k. ú. Náklo, obec Náklo z vlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
9. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, 
bod 34 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti xxxxxxxxxxxxx o odprodej části 
pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v  k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 
 
10. nabídce ČR – Ministerstva obrany o darování části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. 
o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. č. 168/22 ostat. pl.) se všemi součástmi a příslušenstvím, 
tj. kanalizace (část SO 414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve 
k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO 416), komunikace 
(část SO 417), zděné oplocení (část SO 410) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  z vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 5.18. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 14. ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 
3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností NAPKO, spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 1 651 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2011 bod programu 6, bod 19 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 
45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy bod č. 
2.11. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 34 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 
3 832 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat na usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 4 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 
340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
12. nedoporu čuje zastupitelstvu 
schválit uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě se společností F-Munitor, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 27.04.2011, bod 5, část 14 ve věci  prodeje 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 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 3.022.340,- 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  xxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxx do jejího výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
- ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků  xxxxxxxxxxxxxx do jejich společného 
jmění manželů za kupní cenu  1.000.000,- Kč,  
za podmínky zřízení věcného předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku 
ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 5.000.000,- Kč, a to po dobu 4 let 
ode dne uzavření kupní smlouvy, 
a uložit odboru majetkoprávnímu připravit 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, po 
jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zadat vyhotovení znaleckého posudku na pozemek parc. č. 420/62, 
orná půda, o výměře 2 743 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví sourozenců 
xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 31. 1. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. nevyhovuje 
žádostem pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, pana  xxxxxxxxxxxx a pana  xxxxxxxxxxxxxxxx 
o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 343,80 m2 v 1.PP budovy č.p. 889 
(Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 07.09.2011, bod 4, část 4 ve věci prodeje budovy č. p. 889 
(Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to: 
-  bytovou jednotku č. 889/2 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na společných 
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1390/22082 na pozemku 
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu ve výši 1.324.948,- Kč, z toho za jednotku 
1.169.995,- Kč, za pozemek 151.869,- Kč, a náklady 3.084,- Kč, 
-  bytovou jednotku č. 889/3 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na společných 
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2143/22082 na pozemku 
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parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.042.708,- Kč, z toho za jednotku 
1.803.811,- Kč, za pozemek 234.140,- Kč, a náklady 4.757,-  Kč,¨ 
-  bytovou jednotku č. 889/4 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na společných 
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/22082 na pozemku 
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,  
xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.242.973,- Kč, z toho za jednotku 1.097.607,- Kč, 
za pozemek 142.473,- Kč, a náklady 2.893,- Kč, 
-  bytovou jednotku č. 889/5 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na společných 
částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1491/22082 na pozemku 
parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.421.221,- Kč, z toho za jednotku 
1.255.009,- Kč, za pozemek 162.904,- Kč, a náklady 3.308,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit k projednání v RMO celou záležitost prodeje domu 
Masarykova 3 až po vyčíslení technického zhodnocení nebytových prostor č. 889/103 
a 889/105 pronajatých  xxxxxxxxxxxxxxx a po projednání podmínek připravované směny se 
sourozenci xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.2, varianta B) 
T: 31. 1. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. bere na v ědomí 
informaci o záměru rekonstrukce nebytových prostor o celkové výměře 209 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 322 (Horní náměstí 11) na pozemku parc. č. st. 270, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společností PAVLÍK group, s.r.o, dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. nevyhovuje žádosti 
společnosti PAVLÍK group, s.r.o. ve věci změny smluvních podmínek  pronájmu nebytových 
prostor o výměře 209 m2 v 1. NP budovy č. p. 322 (Horní náměstí 11) na pozemku parc. č. 
st. 270, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 403.500,- Kč z toho pozemek 400.000,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 429/9, 
zahrada, o výměře cca 46 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.4. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 339/6, zahrada, o výměře 53 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
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12. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit nájemci bytové jednotky č. 501/3 
v domě č. p. 501 (Dolní nám. 30) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní  xxxxxxxxxxx 
náhradní byt v domě, který není určen k prodeji, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
T: 31. 1. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
13. schvaluje 
záměr prodat  bytovou jednotku č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku 
parc. č. st. 1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech 
domu č. p. 1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. 
st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, formou 
obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 591.500,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 910.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě 
nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 25. 01. 2012 do 17:00 hod. na adresu: 
Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky 
budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT 
– CENOVÁ NABÍDKA VOJANOVA 16“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní 
cenu za předmětné nemovitosti, 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). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- 
Kč na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který 
bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle upravené důvodové zprávy bod 1.7. 
 
14. schvaluje 
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) 
na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
935.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.100.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 25. 01. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
CHARKOVSKÁ 7“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci 
ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, 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). Nabídky musí dále obsahovat 
doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce 
včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 17. 01. 2012 
v 8:30 hod., dle upravené důvodové zprávy bod 1.8. 
 
15. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 
716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. 
st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
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812.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je 
obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 25. 01. 2012 
do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 
779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně 
uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA  DRUŽEBNÍ 19“. Na obálce musí být 
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou 
kupní cenu za předmětné nemovitosti, 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). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- 
Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který 
bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle upravené důvodové zprávy bod 1.9. 
 
16. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.275.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 25. 01. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
GORAZDOVO NÁM. 4“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, 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). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté 
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 17. 01. 
2012 v 9:00 hod., dle upravené důvodové zprávy bod 1.10. 
 
17. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc 
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.347.250,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.585.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 25. 01. 2012 do 17:00 
hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA STIBOROVA 22“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, 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). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  
na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který 
bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 17.01.2012 v 9:45 hod., dle upravené důvodové 
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zprávy bod 1.11. 
 
18. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1202/3 v domě č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku 
parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 2.193.000,- 
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.580.000,- Kč). Nabídky budou doručeny 
do 25. 01. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA HORNÍ LÁN 25“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, 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). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 
10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů 
o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od 
něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 17. 01. 2012 v 10:30 hod.,  dle 
upravené důvodové zprávy bod 1.12. 
 
19. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) 
na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554,  vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.13., 
varianta B) 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 
(B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za původní kupní cenu ve výši 
133.241,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
dodatku žádosti paní  xxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 
(B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu, kterou bude 
Statutární město Olomouc požadovat, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 
175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 
na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 
na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, žadatelům v tomto pořadí: 
1. xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.064.012,- Kč, z toho za jednotku 
1.037.688,- Kč, za pozemek, 26.324 ,- Kč, 
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2. xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.057.600,- Kč, z toho za jednotku 1.031.276,- 
Kč, za pozemek, 26.324 ,- Kč, 
3. xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 800.000,- Kč, z toho za jednotku 773.676,- Kč, 
za pozemek, 26.324 ,- Kč, 
4. xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 760.000,- Kč, z toho za jednotku 733.676,- Kč, 
za pozemek, 26.324, - Kč, 
5. xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 731.000,- Kč, z toho za jednotku 704.676,- 
Kč, za pozemek, 26.324,- Kč, 
6. xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 720.000,- Kč, z toho za jednotku 693.676,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč,  
7. xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 710.000,- Kč, z toho za jednotku 683.676,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč, 
8. xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 701.100,- Kč, z toho za jednotku 674.776,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč. 
9. xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 700.000,- Kč, z toho za jednotku 673.676,- Kč, 
za pozemek 26.324,- Kč. 
10. xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 680.000,- Kč, z toho za jednotku 653.676,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč. 
11. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 660.000,- Kč, z toho za jednotku 
633.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč. 
12. xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 630.000,- Kč, z toho za jednotku 603.676,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč. 
13. xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 620.000,- Kč, z toho za jednotku 593.676,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč. 
14. xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 606.000,- Kč, z toho za jednotku 579.676,- 
Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku parc. č. st. 
138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 
na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč, z toho 
za jednotku 109.059,- Kč, za pozemek 10.941,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky č. 554/5 v domě č. 
p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 
554, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na částku 500.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.16. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 09. 11. 2011, bod 5 část 11 ve věci prodeje 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, panuxxxxxxxxxxx, 
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 1.17. 
 
26. 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 
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1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 1.955.000,- Kč, 
z toho za jednotku 1.806.304,- Kč a pozemek 148.696,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.17. 
 
27. schvaluje 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene k jednotkám č. 
1, č. 2, č. 3 a č. 4 v budově (garáže) bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to přístup a užívání za účelem 
zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) 
a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů 
a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené 
vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy 
a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií ve prospěch 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.18. 
 
28. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, a umístění a provozu rozvodné skříně v budově č. p. 1182 na pozemku parc. 
č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za účelem 
přístupu, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže, resp. demontáže 
a modernizace elektroměru a hlavních jističů v rozvodné skříni umístěné ve spojovací 
chodbě budovy č. p. 1182 na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 41 na pozemku parc. č. st. 1302, 
zastavěná plocha a nádvoří, budovy č. p. 1183 na pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná 
plocha a nádvoří, a budovy č. p. 1184 na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19. 
 
29. nevyhovuje žádosti 
Olomouckého kraje ve věci zřízení věcného břemene na část budovy č.p. 1182, Olomouc, 
obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1301 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, IČ: 00299308, spočívajícího v právu průchodu 
přes tuto chodbu, a to ve prospěch každého vlastníka budovy č.p. 41, Olomouc, na pozemku 
parc. č. st. 1302 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19. 
 
30. bere na v ědomí 
informaci o zaplacení celé kupní ceny ve výši 2.537.000,- Kč za prodej budovy č. p. 113 
(Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 275, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemku parc. č. 274, zahrada, o výměře 
656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 
1.20. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 11081 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem „Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel“ archivní číslo 
11081. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11087 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Řepčín, část 1“ archivní číslo 11087 
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 

 
 

 
6 Veřejná zakázka č. 11045 - zrušení usnesení o zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
usnesení RMO č. 7 ze dne 17. 10. 2011  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 11097 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Nákup osobního vozidla pro MMOl“ archivní číslo 11097 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 11104 - 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 „Rozvoj výstaviště Flora - dodávka trafostanice“ archivní číslo 11104. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy.  
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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. 4. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 11106 - 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 „Plavecký stadion – rekonstrukce venkovního areálu  II.„ archivní číslo 
11106. 
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení . 
 
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: 4. 5. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 11107 - 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 „Poskytnutí úvěru“ archivní číslo 11107. 
 
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  Ing. Ivo Vlacha k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 6. 
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11 Aquapark  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou ceníku služeb Aquaparku Olomouc dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s navýšením Služebného dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navýšení Služebného, uzavřít Dodatek č. 8 Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK 
OLOMOUC, a.s. dle bodu č. 4 důvodové zprávy a jmenovat zástupce zadavatele – primátora 
Martina Novotného - jako osobu zplnomocněnou k podpisu tohoto dodatku 
 
5. souhlasí 
s navrženým způsobem budoucího odkupu části akcií společnosti AQUAPARK OLOMOUC, 
a.s. tak, jak je popsáno v bodě č. 5 důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Smlouvu o převodu akcií dle bodu č. 5 důvodové zprávy a jmenovat zástupce statutárního 
města Olomouce – primátora Martina Novotného - jako osobu zplnomocněnou k podpisu této 
smlouvy 
 
7. souhlasí 
s navrženou změnou v představenstvu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. tak, jak je 
popsáno v bodě 5 e) důvodové zprávy, 
 
8. doporu čuje 
ZMO schválit nominaci ……………………………. do funkce člena představenstva 
společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
9. ukládá 
předložit v souladu s body 3 a 5 usnesení návrh úpravy rozpočtu SMOl na rok 2012 
zastupitelstvu města Olomouce v termínu do 21. 12. 2011 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2011  - část A a část B včetně 
upraveného dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A  
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3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha schvalováním rozpočtových změn roku 2011, které 
se týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 14. 12. 2011 do 31. 12. 
2011 
 
4. 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 včetně upraveného dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy  - část B včetně upraveného dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
13 Nekryté požadavky na rozpo čet roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení žádostí a vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce návrh na vykrytí částky ze soupisu nekrytých 
požadavků  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vykrytí částky ze soupisu nekrytých požadavků a rozpočtovou změnu roku 2011 dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
14 OZV  o místním poplatku za provozovaný výherní hrac í přístroj, 

koncový interaktivní videoloterní terminál nebo her ní místo 
lokálního herního systému  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, 
koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému  
 
3. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing. I. Vlachovi předložit návrh OZV o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní 
místo lokálního herního systému  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
15 Směnečný program  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
přijetí směnečného programu ve výši 176 mil. Kč od Komerční banky, a. s. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pověřit 1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu smluvní dokumentace související 
s přijetím směnečného programu od Komerční banky, a. s.  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 

 
 

 
16 Bytové  záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
b) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 45, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b)  
c) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 36, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c)  
d) Černá cesta 12 Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+3 se  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1d)  
e) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1e)  
f) Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1f)  
g) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1g)  
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h) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 37, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1h)  
ch) Peškova 2, Olomouc, č.b. 56, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1ch)  
i) Peškova 2, Olomouc, č.b. 37, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)  
j) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod  1k) 
l) Topolová 9, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
a)  
m) Sladkovského 1A, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2 b)  
n) U Letiště 10, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
3a) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
Krajské ředitelství policie severom.kraje, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Náves Svobody 41, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx,Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS, bezbar. byt s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc – bezbar.byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, xxxx, Sladkovského 1D, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc – DPS  
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Družební 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
Spolek přátel olomouckého jazzu, Sokolská 48, Olomouc, č.b. 1 
Spolek přátel olomouckého jazzu, Sokolská 48, Olomouc, č.b. 3 
xxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc - 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxx, xxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Družební 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b,c) 
 
3. s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší:  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d) 
 
4. výměnou bytů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc č.b. 6 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc, č.b. 1 
dle důvodové zprávy bod 7) 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Povel - revitalizace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
18 Rekreační využití Holického lesa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ustavuje 
pracovní skupinu pro Holický les dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh zajištění financování investičních nákladů a nákladů na údržbu s využitím 
dotačních prostředků 
T: 28. 2. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zajistit další stupeň projektové dokumentace dle důvodové zprávy 
T: 28. 2. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
19 Petice ob čanů městské části Nové Sady, ulice Družební, 

Schweitzerova a Voskovcova proti výstavb ě polyfunk čního 
objektu "Nároží"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 17. 1. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 Petice - motokrosová tra ť Olomouc - Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět na petici v intencích důvodové zprávy 
T: 17. 1. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 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: 16. 
 
 
 
22 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: 17. 
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23 Smlouva se spole čností S.O.S., a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Olomouc a společností S.O.S, a. s., 
o poskytování fyzické ostrahy a úklidových služeb v areálu bývalých kasáren Olomouc 
Neředín a areálu letiště Olomouc Neředín na rok 2012 
 
3. ukládá 
podepsat schválenou smlouvu 
T: 17. 1. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Letišt ě Neředín - sociální zázemí a bufet  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postupovat dle varianty písm. A. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Dodatek ke smlouv ě s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu 
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 10 s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 17. 1. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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26 Výzva 09 - Přepracování žádosti  
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 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost paní Ivanky a Petra Svozilových o výjimku z Pravidel pro poskytnutí nájmu bytu 
v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 



 33

 
28 Veřejná služba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ukončením veřejné služby obcí na základě změn v legislativě 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Kontrola hospoda ření s majetkem a s finan čními prost ředky 

u ZŠ Zeyerova v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Audit hospoda ření malých pokladen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B, bod 1 až 8, předložené Zprávy č. 
29/2011 o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B, bod 1 až 4, předložené Zprávy č. 
29/2011 o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
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31 Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2012 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
32 Cestovní ruch - plán veletrh ů a prezentací na rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast města na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2012 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 

 
 

 
33 Odborné komise RMO - zm ěny ve složení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy  komise cestovního ruchu a kulturní dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy komise cestovního ruchu a kulturní dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned informovat předsedy, členy a tajemníky příslušných odborných komisí o provedených 
změnách 
T: 17. 1. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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34 Olomoucká kina, s.r.o. - žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na projekt Digitalizace kina Metropol dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
35 VFO, a.s. - rekonstrukce oranžérie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
36 Knihovna m ěsta Olomouce - čítárna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
1. předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. zvýšení ceny realizace projektu "Modernizace čítárny a studovny" v budově Knihovny 
města Olomouce na nám. Republiky 1 dle důvodové zprávy 
 
2. souhlasí 
s použitím finančních prostředků z investičního fondu Knihovny města Olomouce, 
příspěvková organizace, na částečnou realizaci projektu "Modernizace čítárny a studovny" 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
37 Moravské divadlo Olomouc - jevištní motorický tah  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převodem částky 336 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ihned písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o udělení 
souhlasu s převodem z rezervního fondu dle důvodové zprávy 
T: 17. 1. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
38 Delfínek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nový ceník dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
39 Závazek kone čného p říjemce - Bezru čovy sady- lávka, Dětské 

hřišt ě Michalské stromo řadí, Obnova mobiliá ře a cestní sít ě 
ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II.etapa  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši 36 800 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 184 000 Kč) od finančního ukončení projektu Bezručovy sady-
lávka (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01370) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu. 
 
3. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši 86 000 Kč po dobu 5 let (tj.celkové 
náklady po dobu 5 let činí 430 000 Kč) od  finančního  ukončení projektu Dětské hřiště 
Michalské stromořadí (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01372) z rozpočtu města 
na zajištění udržitelnosti projektu.  
4. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši 172 800 Kč po dobu 5 let (tj.celkové 
náklady po dobu 5 let činí 864 000 Kč) od finančního ukončení projektu Obnova mobiliáře 
a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II.etapa  (reg.číslo projektu: 
CZ.1.12/2.1.00/24.01369) z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu.  
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5. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení závazek vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektů Bezručovy sady-lávka, Dětské hřiště Michalské 
stromořadí, Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II.etapa 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 36 800 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 184 000 Kč) od finančního ukončení projektu Bezručovy sady-
lávka (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01370) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 86 000 Kč po dobu 5 let (tj.celkové 
náklady po dobu 5 let činí 430 000 Kč) od finančního ukončení projektu Dětské hřiště 
Michalské stromořadí (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/24.01372) z rozpočtu města 
na zajištění udržitelnosti projektu.  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 172 800 Kč po dobu 5 let (tj.celkové 
náklady po dobu 5 let činí 864 000 Kč) od finančního ukončení projektu Obnova mobiliáře 
a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II.etapa  (reg.číslo projektu: 
CZ.1.12/2.1.00/24.01369) z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu.  
 
9. schvaluje 
složení realizačních týmů  projektů dle bodů 4 důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
40 Změna osobního p říplatku ředitelky mate řské školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu osobního příplatku ředitelky mateřské školy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
Ihned informovat ředitelku mateřské školy o přijatém usnesení 
T: 17.1.2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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41 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
 
 
 
42 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru agendy 

řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2012 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle 
předložené důvodové zprávy 
T: 17. 1. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
 
43 Organiza ční záležitosti - Dodatek č. 26 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 26 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2012 
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 1. 
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44 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 
a provozování tramvajové trati na části pozemků parc. č. 138/11 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 652 m2, parc. č. 108/2 ostatní plocha, dopravní plocha o výměře 3024 m2, parc. č 
108/9 zahrada o výměře 53 m2, parc. č. 108/7 zahrada o výměře 172 m2, parc. č. 108/1 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7619 m2, parc. č. 558 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 4834 m2, parc. č. 108/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11090 m2, parc. č. 
559 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1489 m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky a v právu vstupu do podzemních garáží, které 
budou vybudovány na výše uvedených pozemcích, za účelem provedení kontrol, oprav 
a údržby stavebně technického stavu nosných konstrukcí pod tramvajovou tratí. Výše 
uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti SMC Development a.s., která je stranou 
povinnou. Statutární město Olomouc je stranou oprávněnou. Věcná břemena budou zřízena 
na dobu neurčitou, za cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28.11.2011 v bodě, kterým bylo doporučeno schválit Zastupitelstvu 
města Olomouce uzavření budoucí darovací smlouvy na pozemky, parc. č. 418/3 ostatní 
plocha o výměře 4 m2 a parc. č. 419/9 ostatní plocha o výměře 296 m2, oba v k.ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  Olomouckého kraje, mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Olomouckým krajem jako budoucím 
dárcem, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na pozemek, parc. č. 418/3 ostatní plocha o výměře 
4 m2 a část pozemku parc. č. 419/9 ostatní plocha o výměře cca 160 m2, oba v k.ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  Olomouckého kraje, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Olomouckým krajem jako 
budoucím dárcem, dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 39. 
 
 
 
45 Různé - archeologický pr ůzkum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit RMO zprávu o přípravách archeologického průzkumu v rámci rekonstrukce VFO,   
a. s. 
T: 17. 1. 2012 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 40. 
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46 Různé – Sochorovy kasárna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí, 
že ČR – Ministerstvo obrany zveřejnilo dne 13. 12. 2011 výběrové řízení na zjištění zájemců 
o koupi a vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu – Olomouc – 
Sochorovy kasárna a nesouhlasí s účastí statutárního města Olomouce v tomto výběrovém 
řízení 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.     Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce    1. nám ěstek primátora 


