
 

USNESENÍ 
 

z 38. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 28. 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 v ědomí  
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 28.2.2012 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 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje  
1. změnu smluvních podmínek týkající se výše nájmu u pronájmu budovy bez č.p./č.e. (jiná 
stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 zast. pl. a parc. č. st. 435/9 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Bartoň a Partner s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.1. 
 
2. změnu smluvních podmínek týkající se změny doby nájmu u pronájmu budovy bez 
č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 zast. pl. a parc. č. st. 435/9 zast. pl., 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Bartoň a Partner s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 
3. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 455,60 m2 v 1.PP budovy č.p. 889 
(Masarykova třída 3), na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem provozování hostinské činnosti bez možnosti 
provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení povolených 
Ministerstvem financí ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.2.    
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
212 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
5. záměr prodat pozemek parc. č. 413/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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6. záměr prodat pozemky parc. č. st. 511/2 zast. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 835/65 ostat. 
pl. o výměře 66 m2 a parc. č. 835/92 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
7. záměr prodat pozemek parc. č. 1156/6 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
8. záměr prodat pozemek parc. č. 1156/7 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
9. záměr prodat pozemek parc. č. 447/73 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
10. záměr prodat pozemky parc. č. 46/1 zahrada o výměře 2 489 m2 a parc. č. 46/2 zahrada 
o výměře 359 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
11. záměr prodat část pozemku  parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 
1067/2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1106/22 zahrada o výměře 395 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
13. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 1106/22 zahrada o výměře 395 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc od 16. 7. 2003 do 31. 12. 2011 ve výši 19.181,- Kč manželům xxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8.   
 
14. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, 
části pozemků parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 4 954 m2, parc. č. 380/3 ostat. pl. o výměře 
1 810 m2 a parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 412 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
15. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 380/3 
ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí – změna smluvních 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 383/1 orná půda o výměře 1 371 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. 462/2 zahrada o výměře 345 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 573/4 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
20. záměr pronajmout pozemek parc. č. 221/72 orná půda o výměře 2 724 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
21. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 509/13 o výměře 112 m2, parc. č. 509/16 
o výměře 428 m2, parc. č. 509/17 o výměře 497 m2, parc. č. 509/28 o výměře 528 m2, parc. 
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č. 509/27 o výměře 539 m2, parc. č. 539/33 o výměře 518 m2, parc. č. 539/34 o výměře 
460 m2, parc. č. 539/1 o výměře 780 m2, parc. č. 539/32 o výměře 518 m2, parc. č. 539/31 
o výměře 680 m2, parc. č. 539/30 o výměře 646 m2, parc. č. 539/26 o výměře 602 m2, parc. 
č. 539/25 o výměře 535 m2, parc. č. 782/12 o výměře 178 m2, parc. č. 782/11 o výměře 
309 m2, parc. č. 782/9 o výměře 298 m2, parc. č. 782/8 o výměře 168 m2, parc. č. 782/7 
o výměře 171 m2, parc. č. 782/6 o výměře 56 m2, parc. č. 782/1 o výměře 451 m2, vše orná 
půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
22. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 373 (bytový 
dům) na pozemku parc. č. st. 667, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
23. záměr pronajmout nebytové prostory ¬– garážové stání č. 6 o výměře 21,50 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
24. záměr pronajmout část budovy o výměře 38 m2 v 1. NP v budově č. p. 510 (objekt obč. 
vybavenosti – MŠ Herrmannova 1) na pozemku parc. č. st. 581, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
25. panu xxxxxxxxx prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v budově č.p. 510 
(Herrmannova 1) na pozemku parc. č. st. 581, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Lazce, 
obec Olomouc, za období od 27.10.2011–3.11.2011 a od 17.12.2011–20.12.2011 v celkové 
výši 4.303,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
26. předběžný záměr vykoupit pozemky parc. č. 1655/33 lesní pozemek o výměře 110 m2,  
parc. č. 1679/4 ostat. pl. o výměře 142 m2, parc. č. 1680/1 orná půda o výměře 3 301 m2 a  
parc. č. 1681/3 lesní pozemek o výměře 477 m2, vše k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka 
nad Moravou v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxx (id. podíl 1/2), pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/10), pana xxxxxxx (id. podíl 3/10),  a paní xxxxxxxx (id. podíl 1/10),  do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
27. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 
136/67 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc bude 
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti MIA spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
29. pronájem pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. 
pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti PLUM CONSULTING 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
30. pronájem pozemků parc. č. parc. č. 2235 zast. pl. o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. 
pl. o výměře 1458 m2, parc. č. 2237 zast. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. 
o výměře 257 m2, parc. č. 2239 zast. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 
243 m2 a parc. č. 2240 ostat. pl. o výměře 16308 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov panu 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
31. pronájem pozemku parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a části pozemku parc. č. 
139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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32. pronájem části pozemku parc. č. 831/5 zahrada o výměře  400 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxx a panu xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
33. pronájem části pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 321 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.   
 
36. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 321 zahrada o výměře 15 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc s panem xxxx ke dni nabytí účinnosti nové smlouvy o nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 129 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
39. pronájem částí pozemků parc. č. 295/5 ostat. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 1231/6 ostat. 
pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 605 ovocný sad o výměře 7 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
41. pronájem pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, parc. 
č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc panu xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc manželům xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
43. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 
16 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc s paní xxxx a panem xxxxxxxxxx ke dni nabytí 
účinnosti nové smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
44. pronájem pozemku parc. č. 406/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxx a paní xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
45. pronájem pozemků parc. č. 147/10 trvalý travní porost o výměře 715 m2 a parc. č. 
147/17 trvalý travní porost o výměře 1 040 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
46. pronájem pozemku parc. č. st. 1201/4 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu 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. 3.18. 
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48. 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. 3.18. 
 
49. změnu smluvních podmínek u pronájmu 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. 3.18. 
 
50. 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 plynovodních  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. 3.19. 
 
51. společnosti ELPREMONT elektromontáže s.r.o. o úplatné zřízení věcného břemene 
obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 509 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
52. snížení nájemného na částku 20 000,- Kč/měsíc po dobu 1 roku za pronájem nebytového 
prostoru - nebytové jednotky č. 95/3 o výměře 242,80 m2 v 1.NP a 1.PP budovy č. p. 95 
(objekt k bydlení), Blažejské náměstí č.o. 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 xxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1.   
 
53. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 31,7 m2 v 1.PP budovy č.p. 628 (objekt 
občanské vybavenosti), Náves Svobody č.o. 38, na pozemku parc. č. 393 zast. pl., vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Holice dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
54. pronájem garážového stání č. 2 o výměře 27,50 m2  v 1.PP budovy č. p. 373 (bytový 
dům), Balbínova č. o. 3, 5, na pozemku parc. č. st. 667, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, manželům xxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.   
 
55. pronájem nebytového prostoru o výměře 60 m2 v 1.NP budovy č.p. 363 (stavba 
technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 510, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 4.4. 
 
 
2. nevyhovuje žádosti  
1. pana xxxxxxxxxx o zachování nájemného ve výši 2,- Kč/m2/rok u pronájmu části pozemku 
parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 
2. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 451/30 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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3. pana xxxx a pana xxxxxxxx o stanovení nájemného ve výši 1,-Kč/m2/rok u pronájmu části 
pozemku parc. č. 831/5 zahrada o výměře  400 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
4. manželů xxxxxx o schválení nájemného ve výši 15,- Kč/m2/rok u pronájmu části pozemku 
parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
5. nájemce xxxxxx o snížení nájemného na částku ve výši 15 000,- Kč měsíčně za pronájem 
nebytového prostoru – nebytové jednotky č. 95/3 o výměře 242,80 m2 v 1.NP a 1.PP budovy 
č. p. 95 (objekt k bydlení), Blažejské náměstí č.o. 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 dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
 
3. ukládá  
odboru majetkoprávnímu vymáhat od společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. náhradu 
za užívání pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. 
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za období od 1. 12. 2009 do 28. 2. 2012 
ve výši  75,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru  
 
 
4. revokuje  
1. usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011 bod programu 2, bod 2.9. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu vymáhat od společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. náhradu za užívání 
pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. o výměře 
30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za období od 1. 12. 2009 do 30. 9. 2011 ve výši 
10% z ceny pozemku, tj. 150,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 13. 12. 2011, bod programu 2, bod 5.13. ve věci schválení 
pronájmu 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. 3.18. 
 
 
5. doporu čuje zas tupitelstvu m ěsta schválit  
1. výkup pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 m2 a 
parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví paní xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
19.400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
2. výkup části pozemku parc. č. 998/3 orná půda o výměře 306 m2 (dle GP parc. č. 998/5) a 
části pozemku parc. č. 392/2 orná půda o výměře 702 m2 (dle GP parc. č. 392/42), vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 806 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.   
 
 



 7

6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 350 m2 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 320 m2 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 350 m2 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 46/2 zahrada o výměře 300 m2 
v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
5. žádosti manželů xxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 
257 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
6. žádosti pana xxxxxxx o prodej  pozemku parc. č. 379/45 orná půda o výměře 59 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxx o prodej  části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 368 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 280 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
 
7. schvaluje  
záměr poskytnout jako výpůjčku komunikaci nacházející se na částech pozemku parc. č. 
451/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a závorový parkovací systém, včetně 
vjezdové a výjezdové automatické závory a automatické pokladny společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s., společnosti GEMO SPORT a.s. a společnosti HOTELPARK STADION a.s. 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
 
8. ukládá  
náměstkovi primátora JUDr. Majorovi, náměstkovi primátora Ing. Vlachovi a tajemníkovi Bc. 
Večeřovi zpracovat provozní řád parkoviště, včetně řešení vyhrazených stání dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1.     
T: 13. 3. 2012 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Veřejná zakázka č. 12012 - 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 „Lesní cesta Horecká II. etapa“ archivní číslo 12012. 
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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: 3. 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 12032 - 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 „Dodávky elektrické energie pro rok 2013“ archivní číslo 12032. 
b) uzavření Smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a 
o zmocnění centrálního zadavatele s organizacemi zahrnutými do zadávacího řízení. 
 
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  
a) tajemníka MmOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
týkajících se MMOL.   
b) ostatní členy RMO k podpisu smluv o společném zadávání s městskými organizacemi, 
které mají ve své kompetenci. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11092 - revokace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
část 1 bodu 7 usnesení Rady města Olomouce ze dne 15.11.2011 
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2. schval uje  
nové technické kvalifikační předpoklady dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11051- revokace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje  
část 1 bodu 8 usnesení Rady města Olomouce ze dne 15.11.2011 
 
2. schvaluje  
nové technické kvalifikační předpoklady dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 12019 - 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 „Strukturovaná kabeláž budovy NAMIRO“ archivní číslo 12019. 
 
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  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12039  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení zadávacího řízení s názvem 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Studentská“ archivní číslo 12039. 
b) uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu na ul. Studentská“ archivní číslo 12039 s Olomouckým krajem, který 
zabezpečí celé zadávací řízení. 
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3. pověřuje  
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
4. ukládá  
předložit RMO harmonogram realizace a způsob zajištění financování akce  
T: 29. 5. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora  

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 5. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 12007- 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 „Pojištění statutárního města Olomouce“ archivní číslo 12007. 
 
2. ustavuje  
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje  
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 6. 
 
 
10 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
přeloženou důvodovou zprávu 
 
2. trvá  
na svém usnesení ze dne 13.12.2011, bod 3, část 2, ve věci doporučení ZMO 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 xxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu 1.000.000,- Kč, 
¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxx do jejího výlučného 
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vlastnictví za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu  1.000.000,- Kč, 
¦ ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxx 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, 
varianta A 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem nájemců v domě Hněvotínská 18, Olomouc, 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, dle důvodové zprávy bod 1.1., varianta A 
 
4. schvalu je 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 670/19 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) 
na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na domě č. p. 670, 671 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2585/26473 na pozemku parc. č. st. 919, 935, 1178, 
1179, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje  
záměr prodat pozemek parc. č. st. 15/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, 
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. schvaluje  
záměr prodat pozemek parc. č. st. 245, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 239 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod  2.2. 
 
7. uděluje  
povolení ke vstupu na pozemky parc. č. 380/2, ostatní plocha, a parc. č. 381/19, zahrada, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spoluvlastníkům domu č. p. 237 (Mozartova 33) 
zastoupeným na základě plné moci xxxxx, za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 
st. 284, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
8. schvaluje  
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/17, zahrada, o výměře 142,60 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
9. schvaluje  
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/17, zahrada, o výměře 79,40 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
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11 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
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., nám ěstek primátora  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit  
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje  
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Synkova 4, Olomouc, č.b. 24, o velikosti 1+kk s Krajským ředitelstvím policie 
Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 se xxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 3+1 se xxxx dle důvodové zprávy bod 1c)          
d) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 3+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1d)          
e) Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 3+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1e)          
f) Synkova 8, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 3+1 se xxxx dle důvodové zprávy bod 1f)           
g) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1g)           
h) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1h)            
ch) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 0+2 se xxxx dle důvodové zprávy bod 1ch)            
i) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 0+2 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 1+3 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí  
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
 
a) na 1 rok s nájemcem: 
xxxx, Jiráskova 10a, Olomouc 
 
b) na půl roku s nájemcem: 
xxxx, Černá cesta 31, Olomouc  
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dle důvodové zprávy bod 3 a, b) 
 
2. s uzavřením nájemních smluv po odstěhování nájemce: 
 
a) s xxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
b) s xxxx, U Letiště 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
13 Podpora poskytovaná z rozpo čtu SMOl pro rok 2012 v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
výši podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
uzavřít smlouvy dle upravené důvodové zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. schvaluje  
rozpočtové změny dle charakteru žadatele ( subjektu ) 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
14 Cyklistické stezky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
další postup dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
zařadit do soupisu nekrytých požadavků částku dle důvodové zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru  
 
4. ukládá  
podepsat závazek finančního krytí dle důvodové zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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15 Vstup Hynaisova - řešení vstupu do vestibulu budovy MMOL 
na ulici Hynaisova 10  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
pro vybranou variantu C) a D) zajistit zpracování výpočtu tepelných ztrát 
T: 27. 3. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník  
 
3. ukládá  
předložit RMO zpracované varianty včetně finančních nákladů 
T: 27. 3. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
16 Centrum bydlení pro seniory  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
17 Svatoplukova 11 - rekonstrukce MŠ a ZŠ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
18 Lesní cesta Horecká  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
variantu č. 1 dle bodu C důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
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19 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
20 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje  
návrh oprav komunikací vybraných jako prioritní k realizaci v roce 2012 a 2013 dle přílohy 
č.2  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
návrh oprav komunikací určených k realizaci v roce 2012 a 2013 financovaných z úspory 
vzniklé v rámci výběrového řízení VZ dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá  
odboru dopravy zrealizovat RMO vybrané opravy komunikací 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy  
 
5. ukládá  
předložit RMO návrh akcí k zařazení do rozpočtu 2012 na základě výsledků výběrového 
řízení 
T: 15. 5. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
21 Holický les - financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s provedením rozpočtové změny dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
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3. ukládá  
provést výběrové řízení dle bodu 2.1 důvodové zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru investic  
 
4. souhlasí  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci na cyklostezku dle bodu 2.2.2 důvodové zprávy 
do plánované výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava v roce 2012 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
22 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
na vědomí důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat žadatele o přijatém usnesení  
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí odboru školství  
 
4. ukládá  
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 10. 4. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
23 Novela školského zákona - zákon č.472/2011 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá  
předložit RMO návrh periodického hodnocení ředitelů škol, jejichž zřizovatelem je SMOl 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru školství  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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24 Podpora MŠ jiných z řizovatel ů - Výzva k p ředkládání žádostí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o podporu dle důvodové zprávy a dle upravené 
přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
25 Výsledky zápisu do mate řských škol na školní rok 2012/2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
26 Svěření pravomoci k uzavírání nájemních smluv a smluv o 

výpůjčce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. svěřuje  
dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost se zabezpečením 
pomoci občanům při haváriích a mimořádných událostech odboru ochrany Magistrátu města 
Olomouce. 
 
3. ukládá  
zapracovat přenesení kompetence do Organizačního řádu MMOl a MPO 
T: 27. 3. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemn ík 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
27 Využití finan ční podpory - MŠ Ove čka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
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28 Informace o činnosti kontrolního výboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 23. 
 
 
29 Závěrečná zpráva Europe Direct r. 2011 + plán aktivit r.20 12 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí  
Závěrečnou zprávu Europe Direct r. 2011 a plán aktivit r. 2012 
 
3. schvaluje  
plán aktivit  Europe Direct na rok 2012 dle přílohy č.1  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
30 Organiza ční změny - MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
organizační změnu MPO dle předložené důvodové zprávy s účinností ke dni 1.4.2012 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 25. 
 
 
31 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové 
zprávy 
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4. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
5. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
6. schvaluje  
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
32 Dodatek č.2 zřizovací listiny p říspěvkové organizace Mate řská 

škola Olomouc, Rooseveltova 101  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s Dodatkem č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
předložit Dodatek č.2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101, na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO  
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
33 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací - škol za rok 

2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2011 dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje  
použití části finančních prostředků z rezervních fondů k posílení fondů investičních u 
příspěvkových organizací - škol dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
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4. ukládá  
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí odboru školství  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
34 Žádost o zm ěnu čerpání a využití finan čního p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
změnu termínu čerpání a vyúčtování finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí odboru školství  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
35 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí  
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
36 Souhlas z řizovatele dle žádosti MFO, p říspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
1. s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravská filharmonie 
Olomouc do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové 
zprávy 
2. s uzavřením nájemní smlouvy mezi Moravskou filharmonií Olomouc (nájemce) a Konica 
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Minolta Brno (pronajímatel) týkající se dlouhodobého nájmu multifunkčního zařízení dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
písemně informovat Moravskou filharmonii Olomouc, příspěvkovou organizaci o přijatém 
usnesení dle důvodové zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
37 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: 32. 
 
 
38 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru investic 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
organizační změny v odboru investic s účinností od 1. 3. 2012 
 
3. ukládá  
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce předložit RMO informaci o situaci v odboru investic 
T: září 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník  
 
4. schvaluje  
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 
 
 
39 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v odboru vn ějších 

vztahů a informací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
organizační změnu v odboru vnějších vztahů a informací dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 3. 2012 
 
3. ukládá  
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 1. 
 
 
40 Organiza ční záležitosti - zásady p řístup ů do smluv  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
návrh zásad postupu zaměstnanců SMOl dle přílohy č. 1, při tvorbě návrhů smluv a přístupu 
k textům smluv uzavřených SMOl 
 
3. ukládá  
vypracovat metodický pokyn dle důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 2. 

 
 

41 Organiza ční záležitosti - vyklizení objektu Libušina 10  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje  
přidělení náhradního bydlení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 3. 
 
 
42 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v odboru 

evropských projekt ů Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje  
organizační změnu v odboru evropských projektů s účinností od 1. 3. 2012 
 
3. schvaluje  
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 4. 
 
 
 
43 Souhlas z řizovatele dle žádosti MDO, p říspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
2. souhlasí  
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 
do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolech o vyřazení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá  
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o přijatém 
usnesení dle důvodové zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
44 Aquapark Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí  
s návrhem Dodatku č. 3 Akcionářské dohody dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit návrh Dodatku č. 3 Akcionářské dohody dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
45 Výběrové řízení na ředitele Les ů města Olomouce, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí  
důvodovou zprávu 
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2. ukládá  
kompetenčnímu náměstkovi zabezpečit ve spolupráci s Lesy města Olomouce, a.s. realizaci 
jednotlivých kroků výběrového řízení. 
T: 12. 6. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný  v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


