
USNESENÍ

z 36. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 2. 2012

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 vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14.2.2012 dle předložené důvodové 
zprávy

2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 1.

2 Majetkoprávní záležitosti
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1164,20 m2 v suterénu, 1.NP a 2. NP 
v budově č.p. 572 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 15 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti  DCI KINO Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1.

2. záměr směnit pozemek parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek parc. č. 514/3 zahrada 
o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
za pozemky parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.

3. předběžný záměr pronajmout a následně prodat pozemky parc. č. st. 2068 zast. pl. 
o výměře 16 m2 a parc. č. 89/11 ostat. pl. o výměře 513 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc s tím, že žadatel doloží návrh přeložek vodovodu DN 500 a DN 800 odsouhlasený 
společnostmi Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

4. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 413/2 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
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5. záměr prodat části pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/53 ostat. pl.) 
o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/146 ostat. pl.) o výměře 
32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 371, parkovacího místa č. 6 o výměře 15 m2 
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  

7. záměr prodat část pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 
orná půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

8. záměr prodat část pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 746 m2 (dle GP parc. č. 
693/8 ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  – rozšíření subjektů na straně 
nájemců dle důvodové zprávy bod č. 2.7.

10. pronájem části pozemku   parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  – rozšíření subjektů na straně 
nájemců dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

11. pronájem části pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím Univerzitě Palackého v Olomouci dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2.

12. změnu smluvních podmínek u úplatného 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 přípojky na  pozemku parc. č. 116/25 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město,  obec Olomouc, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3.

13. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 
116/25 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.

14. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytového prostoru o výměře 242,35 m2 
v 1.NP budovy č. p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.

15. pronájem pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.5.

16. pronájem pozemků parc. č. 1652 zahrada o výměře 93 m2, parc. č. 1651/1 orná půda 
o výměře 234 m2 a částí 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. 1961/1 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. 1961/4 ostat. pl.) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Josef KVAPIL a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7.
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2. nevyhovuje žádosti
1. společnosti ELISE MEDIA s.r.o. o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1164,20 
m2 v suterénu, 1.NP a 2. NP v budově č.p. 572 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku 
parc. č. st. 15 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.1.

2. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 a parc. č. 
521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.3.

3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 105/78 ostat. pl. 
o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

4. společnosti URGA, s.r.o. o změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 
1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/53 ostat. pl.) o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/146 ostat. pl.) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. st. 371, 
parkovacího místa č. 6 o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4.

6. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2.

3. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 2, bod 2.20 ve věci schválení pronájmu 
pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 
o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 
zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.

2. usnesení RMO ze dne 20. 9. 2011, bod programu 2, bod 3.17. ve věci schválení pronájmu 
částí pozemku parc. č. 413/2 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.

3. usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2, bod 6.6. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO vzít na vědomí úpravu dílčích částek u staveb chodníku a zpevněných 
ploch u darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, 
mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády 
Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“ dle důvodové zprávy bod č. 6.5.

4. trvá
na svém usnesení ze dne 4. 10. 2010 ve věci schválení výpovědi smlouvy o nájmu na část 
pozemku parc. č 105/78 ostat. pl. o výměře 259 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřené 
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

5. neschvaluje
navýšení nájemného o inflační koeficient 1,9 % u nebytových prostor a pozemků v majetku 
statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.
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6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. prodej pozemku parc. č. st. 166 zast. pl. o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 2 403 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4.

2. prodej části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP parc. č. 768/3) 
a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 770/4), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 49 000,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.5.

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 147/2 orná půda 
o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši 483 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.

4. prodej pozemku parc. č. 1721/99 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 a části pozemku parc. č. 
1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 680 000,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 

5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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. 1961/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1961/4 ostat. pl.) o výměře 34 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Josef KVAPIL a.s. při kupní ceně ve výši 
255 085,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.7.

6. prodej pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části pozemku parc. č. 
1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/104 ostat. pl.) o výměře 1 429 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o.  za kupní cenu ve výši 960 
050,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.8.

7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu veřejného osvětlení 
budovaného v rámci stavby „Centrum vzdělání a vědy Přírodovědecké fakulty, UP Olomouc“, 
na pozemcích parc. č. 1963/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1963/12 ostatní 
plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a Univerzitou Palackého Olomouc jako budoucím 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.1.

8. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku budovaného v rámci stavby 
„SPORTCENTRUM BEST a. s. – Parkovací místa v Olomouci, v ulici Dolní Hejčínská 36“,  
na pozemcích  parc. č. 1116/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/1 ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 451/7 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností SPORTCENTRUM BEST a. s jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  86.630,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.2.

9. uzavření darovací smlouvy na stavbu SO 52.1 vodovodu vybudovaného v rámci stavby 
“Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín“,  na pozemcích  parc. č. 527/4 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 343/2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 527/5 ostatní 
plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  685.869,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.3.
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10. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu10 venkovních 
parkovacích stání  budovanou v rámci stavby „Nadstavba kotelny ul. Polská“ na pozemku 
parc. č. 323/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností DIS Sorbi 
s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.4.

11. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí 
část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor 
Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 315/10 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 
orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemku parc. č. 1033  ostatní plocha, jiná 
plocha, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.5.

12. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 52 plynovod, SO 53 vodovod, 
SO 54 splašková tlaková kanalizace a splašková gravitační kanalizace, SO 55 veřejné 
osvětlení a SO 60 místní obslužná komunikace, budované v rámci stavby „Rodinný dům ve 
Slavoníně, obslužná komunikace a inženýrské sítě“ na pozemcích  parc. č. 1232/11 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1232/9 ostatní plocha, silnice, parc. č. 1232/12 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1154 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 776/2 
orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.6.

13. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 55 
veřejné osvětlení a SO 60 místní obslužná komunikace, budované v rámci stavby „Rodinný 
dům ve Slavoníně, obslužná komunikace a inženýrské sítě“,  na pozemcích parc. č. 1232/12 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1154 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 776/2 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.7.

7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti Univerzity Palackého v Olomouci o darování pozemku parc. č. st. 166 zast. pl.
o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.

2. žádosti společnosti F-Munitor, s.r.o. o revokaci  usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2011, bod 
programu 3, bod  2 dodatku k důvodové zprávě ve věci neschválení uzavření dodatku č. 1 
ke směnné smlouvě se společností F-Munitor, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6.

3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 105/78 ostat. pl. 
o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
9. 11. 2011, bod programu 3, bod 12. důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny za prodej 
pozemku parc. č. 1106/71 zahrada  o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2.  

8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 13. ve věci schválení prodeje 
částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/51 ostat. pl.) o výměře 270 
m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/144 ostat. pl.) o výměře 32 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3.
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2. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 
104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 108 740,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.

3. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve věci 
uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, 
mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády 
Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 315/10 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 orná 
půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.5.

9. doporučuje zastupitelstvu města
nesouhlasit s nabytím pozemků p. č. 2186/5 o výměře 6 m2 a p. č. 2186/6 o výměře 13 m2, 
druh pozemků: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory 
dle důvodové zprávy bod č. 5.1.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2.

3 Majetkoprávní záležitosti OI
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci obcí ze dne 29.6.2006, č. 
SmOl/OI/14/173/2006/Hp, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.5.2008 (dále jen „Dohoda“), 
kterým bude tato Dohoda změněna následovně: 1. v článku I. Dohody se věta „Smluvní 
strany budou podílovými spoluvlastníky cyklostezky po dobu 10 let od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, a to statutární město Olomouc k podílu ideálních 80% a obec 
Samotišky k podílu ideálních 20%.“ mění tak, že „Smluvní strany budou podílovými 
spoluvlastníky cyklostezky od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do provedení 
vzájemného majetkoprávního vypořádání, a to statutární město Olomouc k podílu ideálních 
80% a obec Samotišky k podílu ideálních 20%.“ 2. v článku III., odstavci III.1 Dohody se věta 
„Po uplynutí doby 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na cyklostezku 
se smluvní strany vypořádají tak, že část cyklostezky ležící na území statutárního města 
Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude převedena do výlučného vlastnictví 
statutárního města Olomouc a část cyklostezky ležící na území obce Samotišky (1,968 km –
2,620 km, k.ú. Samotišky) bude převedena do výlučného vlastnictví obce Samotišky.“ mění 
tak, že „Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na cyklostezku se smluvní strany 
vypořádají tak, že část cyklostezky ležící na území statutárního města Olomouc (0,466 km –
1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude převedena do výlučného vlastnictví statutárního města 
Olomouc a část cyklostezky ležící na území obce Samotišky (1,968 km – 2,620 km, k.ú. 
Samotišky) bude převedena do výlučného vlastnictví obce Samotišky.“, dle bodu 1 důvodové 
zprávy.

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání stavby „Chválkovice – Samotišky, 
cyklostezka“, org. 4310, kdy část této cyklostezky ležící na území statutárního města 
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Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude náležet do výlučného vlastnictví 
statutárního města Olomouc a část této cyklostezky ležící na území obce Samotišky 
(1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotišky) bude náležet do výlučného vlastnictví obce 
Samotišky, dle bodu 2 důvodové zprávy.

4. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
umístění a provozování stavby „Polyfunkční komplex Rokycanova Olomouc“, v jejímž rámci 
bude vybudována mimo jiné i přípojka dešťové kanalizace o délce cca 17,1 m, horkovodní 
přípojka 2x DN 200 o délce cca 36,6 m a šachta a horkovodní přípojka 2x DN 200 o délce 
cca 53,9 m s napojením na horkovod, přípojka splaškové kanalizace a chránička s kabelem 
slaboproudu pro napojení na optický kabel RIO Media, a.s. (dále jen „Stavba“) na částech 
pozemků parc.č. st. 376/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 654 m2, parc.č. st. 483 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, parc.č. 354 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 2323 m2, parc.č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, parc.č. 775 ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 2469 m2, parc.č. 653/4 zahrada o výměře 1631 m2, 
vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to v rozsahu dle situačních plánů, které 
tvoří součást smlouvy, a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami a opravami a provozováním Stavby. Pozemek je 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, které je stranou budoucí povinnou. Stranou 
budoucí oprávněnou je společnost A-Munitor, s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za obvyklou úhradu stanovenou v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Předmětem této smlouvy je rovněž udělení souhlasu s provedením Stavby na výše 
uvedených pozemcích, dle bodu 3 důvodové zprávy.

5. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. 460/7 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 12140 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví ČR,
právo hospodařit s majetkem státu příslušející Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkové organizaci, dle bodu 4 důvodové zprávy.

6. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parcela č. 140/18 orná půda 
o výměře 236 m2, v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, a ve vlastnictví 
společnosti HORNBACH Immobilien HK s.r.o., dle bodu 5 důvodové zprávy.

7. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 
13.7.2011, č. PM 34676/2011-100 (dále jen „Smlouva“), kterým bude tato Smlouva změněna 
následovně: 1. v článku V. Smlouvy se odstavec 5.8 Platnost a účinnost „Tato smlouva 
nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti udělením předchozího souhlasem Ministerstva 
zemědělství ČR k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 5.4 Statutu Povodí Moravy, s.p.“ mění tak, 
že „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pozdější Strany“ 2. v článku II. 
Smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.7 následujícího znění: „V případě porušení povinností 
Města uvedených v čl. II této Smlouvy je Povodí Moravy s.p., oprávněn po Městě požadovat 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná 
ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.“, dle bodu 6 důvodové 
zprávy.

8. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků parc. č. 404/6 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 1646 m2, parc. č. 938/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 7796 m2, parc. č. 938/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
1819 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
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1954-486/2011, a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či 
právnických osob na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním podzemního vedení veřejné komunikační sítě. Výše uvedené pozemky 
jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, které je stranou povinnou. Stranou 
oprávněnou je společnost Telefónica Czech Republic, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a za úplatu ve výši 500,- Kč, dle bodu 7 důvodové zprávy.

9. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc. č. 140/64 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, parc. č. 140/65 ostatní plocha, zeleň o výměře 
151 m2, parc. č. 140/66 ostatní plocha, zeleň o výměře 556 m2, vše v katastrálním území 
Hodolany, obec Olomouc, a ve vlastnictví společnosti ČSAD Ostrava a.s., dle bodu 8 
dodatku č. 1 důvodové zprávy.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.

4 Veřejná zakázka č. 12026 - 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 „Hany Kvapilové – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ archivní číslo 
12026.

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy.

3. pověřuje
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.

4. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu 
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené s 
investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba nebo 
její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.

5 Veřejná zakázka č. 12005 - 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 „Ochrana stokové sítě proti povodním - I. etapa“ archivní číslo 12005.
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2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy.
3. pověřuje
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.

4. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu 
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené s 
investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba nebo 
její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1.

6 Veřejná zakázka č. 12013 - 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 „Ulice 28. října – rekonstrukce komunikace a vyvložkování kanalizace ul. Úzká“ 
archivní číslo 12013.

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy.

3. pověřuje
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.

4. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu 
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené 
s investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba 
nebo její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2.
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7 Veřejná zakázka č. 11059 - zadání 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Tramvajová trať Nové Sady - část A“ archivní číslo 11059 sdružení uchazečů dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3.

8 Veřejná zakázka č. 12027 - 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 „MŠ Jílová “ archivní číslo 12027.

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy.

3. pověřuje
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.

4. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu 
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené s 
investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba nebo 
její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4.

9 Veřejná zakázka č. 12021 - zahájení, komise 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery v MPR“ archivní 
číslo 12021.

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.
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3. pověřuje
náměstka primátora  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou.

4. ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli písemně sdělit vedoucímu 
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené 
s investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba 
nebo její část realizována v režimu tzv. veřejné správy do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

Bod programu: 4. 5.

10 Veřejná zakázka č. 12010 - zadání 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Výběr pojišťovacího makléře“ archivní číslo 12010 
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 6.

11 Veřejná zakázka č. 12030- 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 „Obnova mobiliáře a povrchů v olomouckých historických sadech - Bezručovy 
a Čechovy  sady, dodatek č. 2 k části  Čechovy  sady“ archivní číslo 12030.

2. ustavuje
komisi pro jednání s dodavatelem 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. 7.

12 Prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.
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2. odkládá
prodej budovy č. p. 808 (Řezníčkova 8) na pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  388 m2, 
a pozemku parc. č. 55/2, zahrada, o výměře 719 m2,  vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
až do nabytí účinnosti Nařízení EK o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu, dle důvodové zprávy bod 1.2.

3. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 
m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím,  formou 
obálkové metody. Nabídky budou doručeny do 28. 05. 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 TOMKOVA 40“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací 
adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou:
¦ nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí
¦ budoucí záměr využití. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo 
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Na nabídky přijaté 
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Termíny prohlídek budovy budou realizovány  
individuálně po dohodě se zájemci. Cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 29.000.000,-
Kč. Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru 
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 
na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na pozemku parc. 
č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.020.460,- Kč, z toho nebytová jednotka 
5.040.283,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 
959.717,- Kč a náklady 20.460,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.

5. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení  bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 
(Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.

6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 09. 11. 2011, bod 5, část 9, ve věci schválení prodeje bytové jednotky 
č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemku parc. č. st. 542, 543, 
544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 
na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Povel, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši  935.000,- Kč, 
z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 10.984,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
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7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) 
na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 
362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 
544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši  935.000,- Kč, z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 
10.894,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.

8. 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 04. 04. 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. Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle 
důvodové zprávy bod 1.7.

9. 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 04. 04. 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. Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle 
důvodové zprávy bod 1.8.

10. 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 
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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 04. 04. 
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. 
Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.9.

11. 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 04. 04. 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. Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle důvodové zprávy bod 
1.10.

12. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/11 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. 
č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.105.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.300.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 04. 04. 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 
VOSKOVCOVA 2“. 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 
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doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle 
důvodové zprávy bod 1.11.

13. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
3.034.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.570.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 04. 04. 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 
RIEGROVA 17“. 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 
důvodové zprávy bod 1.12.

14. 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 04. 04. 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“. 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 důvodové zprávy bod 1.13.

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 pozemcích parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, 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 pozemcích parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody 
za minimální kupní cenu ve výši 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 04. 04. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města 
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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 
důvodové zprávy bod 1.14.

16. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) 
na pozemcích parc. č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
722.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 850.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 04. 04. 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 ZIKOVA 
18“. 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 důvodové 
zprávy bod 1.15.

17. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 372.000,- Kč, z toho 
za pozemek 370.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to podíl o velikosti 1065/26306  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 
988/13153 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 
1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 
1262/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 
do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, 
podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 33.600,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.846,- Kč, podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, 
podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o 
velikosti 1010/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 
202/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.1.
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18. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1295, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m2, v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 74.000,- Kč, z toho za pozemek 
72.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti 49/100 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.260,- Kč a podíl o velikosti 51/100 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 37.740,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/1, ostatní plocha), 
o výměře 252 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 96.900,- Kč, 
z toho za pozemek 92.500,- Kč a náklady 4.400,- Kč, Společenství vlastníků jednotek 
Divišova 209/7, dle důvodové zprávy bod 2.3.

20. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/2, ostatní plocha), 
o výměře 250 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 86.900,- Kč, 
z toho za pozemek 82.500,- Kč a náklady 4.400,- Kč, Společenství vlastníků jednotek domu 
Olomouc, Bělidla, Divišova 5, dle důvodové zprávy bod 2.3.

21. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 
244, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. 243, ostatní plocha, vše v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.

22. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes část pozemku 
parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/2, ostatní plocha),  ve prospěch části 
pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/1, ostatní plocha), vše v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 1732 m2, a části pozemku 
parc. č. 240/2, zahrada, o výměře 33 m2, (vše dle GP parc. č. 240/1, ostatní plocha, 
o výměře 1765 m2 - díl ,,a“ o výměře 33 m2 a díl ,,b“ o výměře 1732 m2), vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 484.248,-
Kč, z toho za pozemek 475.000,- Kč a náklady 9.248,- Kč, Společenství vlastníků jednotek 
Dobrovského 354/24 A,B Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha), 
o výměře 1171 m2, a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 
406.892,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha, za 317.129,- Kč, 
pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, za 82.871,- Kč a náklady 6.892,- Kč, Společenství 
jednotek domu Bořivojova 10, 12 Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.

25. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/5, ostatní plocha), 
o výměře 638 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, 
za kupní cenu celkem ve výši 175.843,- Kč, z toho za pozemek 172.500,- Kč a náklady 
3.434,- Kč, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4.

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní plocha), 
o výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu celkem ve výši 
15.797,- Kč, z toho za pozemek 15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do podílového 
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spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 8/16 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 987,- Kč, 
podíl o velikosti 2/16 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.974- Kč a podíl o velikosti 5/16 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 668, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 73.800,- Kč, z toho za pozemek 70.000,- Kč 
a náklady 3.800,- Kč, společnosti  ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod 2.4.

28. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 7 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 
st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, a to 
podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/6681 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
1.262,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl 
o velikosti 302/6681 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 518/2227 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.494,- Kč, podíl 302/6681 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 266/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 3.335,- Kč, kupní cena celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 25.920,-
Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 
25.920,- Kč a náklady 2.000,- Kč, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/2227 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.786,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní xxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 8.074,- Kč, podíl o velikosti 518/2227 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
6.494,- Kč, podíl o velikosti 266/2227 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 3.335,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.

30. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 410/3, zahrada, o výměře 92 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6.

31. nevyhovuje žádosti
žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o zřízení věcného břemene práva průjezdu přes pozemek parc. 
č. 264/9, zahrada, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7.

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 264/9, zahrada, o výměře 
169 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7.

33. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 459/7, ostatní plocha, o výměře 309 m2, a část pozemku 
parc. č. 350/5, ostatní plocha, (dle GP díl ,,a“), o výměře 58 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8.

34. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 459/13, ostatní plocha, o výměře 288 m2 a část pozemku 
parc. č. 350/5, ostatní plocha, (dle GP díl „b“),  o výměře 53 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9.
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35. schvaluje
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
681 m2, a část pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, o výměře cca 114 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, bude 
upřesněna po vypracování GP, dle důvodové zprávy bod 2.10.

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. ve věci 
bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 346/2, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 
346/4, ostatní plocha, o celkové výměře 4602 m2, a části pozemku parc. č. 346/3, ostatní 
plocha, o výměře 3586 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11.

37. nevyhovuje žádosti
Společenství vlastníků jednotek domu Rožňavská 12, 14, Olomouc ve věci úhrady škody 
ve výši 113.847,- Kč na fondu oprav domu Rožňavská 12, 14, Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 3.1.

38. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí odstoupení pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od koupě 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, a uzavření kupní smlouvy 
na předmětnou jednotku s druhým v pořadí panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 1.057.600,- Kč, z toho za jednotku 1.031.276,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.2.

39. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku 
ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 629/22 v domě č. p. 629 
(Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na společných částech domu 
č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.3.

40. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 51/4, zahrada, o výměře 216 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 4.1.

41. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 51/3, zahrada, o výměře 233 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 4.2.

42. schvaluje
záměr pronajmout pozemek parc. č. 51/6, zahrada, o výměře 56 m2 včetně zemního sklepa 
o výměře 3,5 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 4.3.

43. nevyhovuje žádosti
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku 
parc. č. 21/13, zahrada, o výměře 100 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 4.4.
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44. souhlasí
s kompenzací nákladů ve výši 202.602,- Kč na zprovoznění nebytového prostoru formou 
započtení s nájemným – nebytová jednotka č. 95/3 o výměře 242,80 m2 v 1.NP a 1.PP 
budovy č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy 
č.p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2 a pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, 
o výměře 37 m2, pozemek parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, pozemek parc.  č. 99/10, 
zahrada, o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 4.5.

45. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí informace předložené SNO, a. s. k domu Hněvotínská 18, Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 4.6.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.

13 Rozpočtové změny roku 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část A

3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2012 dle důvodové zprávy  - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle 
důvodové zprávy  - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy  - část B

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

14 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu 

2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Otakar, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc



22

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc

b) na 2 roky - DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 

c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc

d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc –3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc –3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc –3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7 , Olomouc –3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 30 – 1 měsíc
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d)

2. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c)
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3. s uzavřením nájemní smlouvy po úmrtí nájemce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3)

4.        s realizací záměru vzniku podporovaných bytů 
dle důvodové zprávy bod 5)

3. ukládá
rekolaudovat byt v domě Horní náměstí 21 na nebytové prostory dle upraveného bodu 4/ 
důvodové zprávy
T: 10. 4. 2012
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 7.

15 Tovární, Rolsberská - křižovatka
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
náměstkovi Ing. Vlachovi projednat s ŘSD koordinaci stavební činnosti města a  finančního 
podílu ŘSD
T: 28. 2. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

3. schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradu 
budoucích nákladů s ní souvisejících při rekonstrukci křižovatky se společností RWE
Distribuční služby.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.

16 Bikepark
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s předloženým navýšením ceny za práce požadované dle závěrů zjišťovacího řízení

3. souhlasí
s pokračováním projekční přípravy akce po schválení RZ

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9.
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17 Veřejné osvětlení 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s postupem dle bodu 3/ důvodové zprávy

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10.

18 AQUAPARK OLOMOUC
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu,

2. souhlasí
s navrženou změnou v představenstvu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. tak, jak je 
popsáno v bodě č. 1 důvodové zprávy

3. doporučuje zastupitelstvu města
schválit nominaci Mgr. Ing. Petra Konečného do funkce člena představenstva společnosti 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

4. souhlasí
s nominací JUDr. Martina Majora jako zástupce SMOl a Martina Novotného jako náhradníka 
na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 2 důvodové zprávy

5. doporučuje zastupitelstvu města
schválit nominaci JUDr. Martina Majora jako zástupce SMOl a Martina Novotného jako 
náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11.

19 Granty v oblasti cestovního ruchu
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
rozdělení příspěvků v oblasti cestovního ruchu dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

3. ukládá
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce
T: 26. 6. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
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4. ukládá
předložit příspěvky nad 50.000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení
T: nejbližší zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 12.

20 Program regenerace MPR
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy

4. ukládá
předložit návrh na alokaci státní dotace z programu regenerace MPR pro rok 2012 
na nejbližším zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 13.

21 Předzahrádky
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy

3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 234 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí, 772 00 Olomouc na dobu  od 1.4. do 31.10. 2012

4. nesouhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RISTORANTE IL 
CASTELLO v ulici  28.října 3, Olomouc, v rozsahu 41,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Pavelčákova 8 , 779 00 Olomouc, z důvodu rekonstrukce OD Prior.

5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria TAVERNA,   
v ulici Pavelčákova 10, Olomouc, v rozsahu 28 m2, pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Svatoplukova 62/4, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.10. 2012 



26

6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace 
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele   f. PURITOS 
gastro s.r.o. , Wellnerova 7/134, 779 00 Olomouc , na dobu od 15.4. do 30.9.  2012.

7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici  
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, Wurmova 4, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 20.4. do 10.10.  2012.

8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v 
ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Zahradní 13, 
Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.10.  2012.   

9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici 
Rožňavská  10, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxxxxxxxxxx, Rožňavská 10, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 19.4. do 18.10 . 2012.   

10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul. 
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dlouhá 38, 
772 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2012.

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

22 Povolení výjimky
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

23 Zvláštní užívání komunikací
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy

3. nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Wellnerova dle bodu 2. důvodové zprávy
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4. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Farského dle bodu 3. důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

24 Návrh na poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl oblast sociálních 
služeb

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000,-Kč

3. souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis. Kč

4. ukládá
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč
T: 13. 3. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

5. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc
T: 27. 3. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

6. ukládá
předložit návrh rozdělení rezervy mezi již podané žádosti respektive nově podané žádosti
T: 29. 5. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 18.

25 Bytové záležitosti DPS
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS 
Příčná 2, dle předložené důvodové zprávy
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3. schvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o vzájemnou výměnu bytu 
v DPS  Peškova 1 a uzavření nájemních smluv, dle předložené důvodové zprávy

4. schvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy

5. neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy

6. neschvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního 
určení, dle předložené důvodové zprávy

7. schvaluje
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o přistěhování k manželovi panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx
do DPS Přichystalova 68 a změně nájemní smlouvy, dle předložené důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 19.

26 IPRM Městské parky – hodnocení projektů 28. výzva
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
bodové hodnocení projektu Dostavba areálu VFO – pavilon A2 uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy

3. schvaluje
bodové hodnocení projektu Příjezdová komunikace a parkoviště uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

27 Malé projekty
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 22.
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28 Nespecifikované akce - Festival Jeden svět
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí příspěvku na Festival Jeden svět  včetně rozpočtové změny dle důvodové zprávy

3. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 28. 2. 2012
O: vedoucí odboru školství

4. ukládá
podepsat Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc
T: 28. 2. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

29 Změny ve správních orgánech o.p.s. Sluňákov
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
navržené změny ve složení správní a dozorčí rady o.p.s. Sluňákov - centrum ekologických 
aktivit města Olomouce ve smyslu důvodové zprávy

3. pověřuje
primátora podpisem rozhodnutí o schválených změnách

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 24.

30 Kino Metropol – změna provozovatele
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
změnu příjemce příspěvku v oblasti kultura dle důvodové zprávy, bod I.

3. schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě č.10/TH/PR/2011 o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
statutárního města Olomouce ze dne 15.3.2011 dle důvodové zprávy, bod II.
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4. ukládá
podepsat dodatek č.1, dle bodu 3 usnesení
T: 28. 2. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

5. ukládá
udělit souhlas v souladu s důvodovou zprávou, bod II
T: 28. 2. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 25.

31 Organizační záležitosti - Dodatek č. 29 "Organizačního řádu 
Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
Dodatek č. 29 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2012

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26.

32 Organizační záležitosti - Odměňování SPOZ
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
navýšení finančních prostředků pro zajištění SPOZ dle důvodové zprávy

3. schvaluje
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do nekrytých požadavků rozpočtu, pol 5021, § 
6171.

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 26. 1.

33 Stanovení termínu a návrhu programu 10. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. revokuje
bod 49 usnesení Rady města Olomouce ze dne 31.1.2012, týkající se stanovení termínu a 
návrhu programu 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce



31

2. stanovila
- termín konání 10. zasedání ZMO: na středu 29.2.2012 od 9:00 hodin
- místo konání 10. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 10. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 27.

34 Označení vlastníka
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 28.

35 Kontrola hospodaření za rok 2010 u Divadla hudby Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.

36 Audit bezhotovostního převodu finančních prostředků 
poskytovaných příjemcům finanční podpory

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B, bod 1 a 2, předložené Zprávy č. 
41/2011 o zjištěních z vykonaného auditu
T: 12. 6. 2012
O: vedoucí odboru školství

3. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B, bod 3, předložené Zprávy č. 41/2011 
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 12. 6. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.

37 Využití příspěvku na provoz zimního stadionu HC Olomouc 
s.r.o

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.

38 Stanovení termínu Leteckého dne Olomouc 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
změnu termínu konání Leteckého dne Olomouc 2012 dle důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 32.

39 Různé
Rada města Olomouce po projednání:

1. ukládá
ukončit akci snesení troleje tramvajové trati z nemovitosti v termínu nejpozději do 12.5.2012
dle předložené informace
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu 33.

Martin Novotný v. r.             Ing. Ivo Vlach v. r.
primátor města Olomouce  1. náměstek primátora




