
 

USNESENÍ 
 

z 46. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18. 5. 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 18.5.2012 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 5 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 28.11.2011, týkající se majetkoprávních 
záležitostí 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr prodat část budovy bez č.p./č.e. (průmyslový objekt) na části pozemku parc. č. st. 
613/9 zast. pl. o výměře 809 m2 (dle GP parc. č. st. 613/10 zast. pl.), část  pozemku parc. č. 
st. 613/9 zast. pl. o výměře 809 m2 (dle GP parc. č. st. 613/10 zast. pl.), budovu bez č.p./č.e. 
(průmyslový objekt) na pozemku parc. č. st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2, pozemek parc. č. 
st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2 a část pozemku parc. č. 532/4 ostat. pl. o výměře 1 006 m2 
(dle GP parc. č. 532/12 ostat. pl.), včetně železobetonové šachty a zpevněných ploch, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření dodatku ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení 
a reklamy v Olomouci ze dne 1. 3. 2000 uzavřené se společností euroAWK s.r.o., kterým 
bude sjednáno u platby podílu z veškerého obratu z reklamy na reklamních zařízeních nebo 
stavbách pro reklamu, umístěných a provozovaných podle této smlouvy, uplatňování daně 
z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. záměr pronajmout část nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
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obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/77/2004/M ze dne 6. 10. 2004, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2005 na pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostatní plocha 
o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené se  společností BAZO, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
5. pronájem části  pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
6. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 1024 trvalý travní porost o výměře 3543 m2, 
parc. č. 1023/1 orná půda o výměře 14875 m2, parc. č. 1023/2 ostatní plocha, dobývací 
prostor o výměře 10469 m2, parc. č. 1022 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 850 
m2,  parc. č. 1021 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 9757 m2, parc. č. 1019 ostatní 
plocha, dobývací prostor o výměře 13385 m2, parc. č. 1018 ostatní plocha, dobývací prostor 
o výměře 1990 m2, parc. č. 1017 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 2636 m2, parc. 
č. 1025/1 trvalý travní porost o výměře 5358 m2 a parc. č. 1020/1 trvalý travní porost 
o výměře 22183 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dále parc. č. 553/1 vodní plocha, 
vodní nádrž umělá o výměře 8212 m2, v k. ú. Černovír, obec Olomouc, dále parc. č 725 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 23269 m2 a parc. č. 
617/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 21721 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 1752/3 vodní plocha, vodní nádrž 
umělá o výměře 4778 m2 a parc. č.  1752/4 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 3818 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, včetně staveb vodních nádrží na nich 
vybudovaných Českému rybářskému svazu – místní organizace Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
 
7. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytového prostoru o výměře 39,60 m2 v 1.NP 
budovy č. p. 725 (objekt k bydlení), Fischerova č. o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
8. výpovědi smluv o nájmu nájemcům nebytových prostor v budovách, popř. částí budov ve 
správě příspěvkových organizací – škol dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
9. ukončení nájemní smlouvy se společností Telefonica Czech Republic, a.s. k 31. 12. 2012, 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
2. bere na v ědomí 
že pojistná smlouva č. 698 064 3817 ze dne 30. 9. 2010  bude ukončena výpovědí  k  30.  6.  
2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 – Rozšíření ulice Holická, chodník a SO 04b 
– Oprava vodovodu na ul. Holická vybudované v rámci stavby “Obchodní centrum P.V.N. 
v Olomouci - Hodolanech“,  na pozemcích parc. č. 804/10 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 842/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 842/12 ostatní 
plocha, silnice, parc. č. 680/3 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 680/29 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi společností Pronájem a 
využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  36.485,- Kč, včetně DPH 
u SO 01 – Rozšíření ulice Holická, chodník a 584.559,- Kč bez DPH u SO 04b – Oprava 
vodovodu na ul. Holická dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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2. uzavření kupní 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 prodávajícím a 
statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 3,-Kč  dle důvodové zprávy bod 
č. 6.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 16 dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
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. 6.2. 
 
5. schvaluje 
1. poskytnutí jako výpůjčky komunikace nacházející se na částech pozemku parc. č. 451/27 
ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a závorového parkovacího systému, 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 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
2. provozní řád parkoviště v ulici Legionářská dle přílohy č. 1 dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.1.    
 
3. změnu smluvní podmínky ve smlouvě o udělení souhlasu s demolicí č. MAJ-PR-
J/10/2011/Hr ze dne 26. 7. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností 
IP systém a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.  
 
6. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Janu Holpuchovi, Ph.D.  písemně informovat prostřednictvím 
společnosti Technické  služby města Olomouce, a.s. společnost IP systém a.s. o dokončení 
opravy střešního pláště haly C, a to nejpozději následující den po dokončení opravy 
střešního pláště haly C dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2.   
T: 14. 8. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
7. ukládá 
odboru dopravy zajistit odstranění nepovoleného dopravního značení pro vyhrazená 
parkovací místa umístěného podél komunikace nacházející se na částech pozemku parc. č. 
451/27 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 
1.1.       
T: 14. 8. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
8. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Ivo Vlachovi projednat s Dopravním inspektorátem Policie ČR 
změnu dopravního značení na ul. Legionářská ve spolupráci se zástupci  společnosti SK 
Sigma Olomouc, a.s., společnosti GEMO SPORT a.s. a společnosti HOTELPARK STADION 
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a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
T: 14. 8. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Petice Hej čín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi ihned odpovědět petentům dle důvodové 
zprávy  
T: 29. 5. 2012 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
2.126.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.500.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 06. 06. 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 
BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ 10“. 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 se uskuteční dne 24. 05. 2012 
v 10:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 195/12 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 
616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 308/21738 na 
společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 308/21738 na 
pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši celkem 497.537,- Kč, 
z toho jednotka 357.754,- Kč, pozemek 138.152,- Kč a náklady 1.631,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 106.500,- Kč, z toho za pozemek 
104.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:  
- podíl o velikosti 251/1619 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.511,- Kč, 
- podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
36.065,- Kč, 
- podíl o velikosti 601/3238 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.767,- Kč, 
- podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
16.659,- Kč, 
- podíl o velikosti 266/1619 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.498,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, v 
k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc,dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
7. uděluje 
povolení ke vstupu na pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, vlastníku domu č. p. 238 (Mozartova 35) společnosti PAC Investments Czech 
Republic s.r.o, za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 380/14, zahrada, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
8. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 727/2, zahrada, o výměře 53 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
9. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 727/3, zahrada, o výměře 76 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
10. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 11,96 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
11. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 50 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
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5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapače splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc a 
v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 4/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy na pozemku parc.č. 718/12 ostatní 
plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic o ploše 510 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 106/41 zahrada o výměře 
2097 m2 v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. st. 330 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 3044 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
společnosti CL TRADE a.s., dle bodu 4 důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc.č. 116/31 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 4653 m2,  parc.č. 116/34 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 145 m2, parc.č. 116/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1302 m2, 
parc.č. 116/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2593 m2, vše v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 5 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11092 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě  ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa“ 
archivní číslo 11092 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
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7 Veřejná zakázka č. 12019 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
a) v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, který nesplnil kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle DZ. 
b) v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Strukturovaná kabeláž budovy NAMIRO“ archivní číslo 12019 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle vítězné nabídky v soutěži do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 11090 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 11051- zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Bezručovy sady – dětské hřiště“ archivní číslo 11051 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 3. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 11098 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
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11 Veřejná zakázka č. 11064 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Technický dozor stavebníka na stavbu „Rekonstrukce a dostavba pavilonu A Flory Olomouc 
“ archivní číslo 11064 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 5. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 12040 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rámcová smlouva na opravy komunikací“ archivní číslo 12040 uchazečům dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 6. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 12013 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Ulice 28. října – rekonstrukce komunikace a vyvložkování 
kanalizace ul. Úzká“ archivní číslo 12013. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 7. 
 
 
14 Veřejná zakázka č. 12002 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb námitce stěžovatele  veřejné zakázky 
s názvem „Povel –obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště“ archivní číslo 12002 
z důvodů uvedených v  DZ. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Povel –obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště“ archivní číslo 12002 uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 8. 
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15 Veřejná zakázka č. 12077 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
2. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
3. 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 II.“ 
archivní číslo 12077. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 10. 
 
 
16 Veřejná zakázka č. 12001– námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 11. 
 
 
17 Veřejná zakázka č. 11093 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Obnova mobiliáře a povrchů v olomouckých historických sadech - Bezručovy a Čechovy  
sady dodatek č. 1“ archivní číslo 11093 uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 12. 
 
 
18 Veřejná zakázka č. 12030 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Obnova mobiliáře a povrchů v olomouckých historických sadech - Bezručovy a Čechovy  
sady dodatek č. 2“ archivní číslo 12030 uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 13. 
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19 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 upravené 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 
 
5. ukládá 
připravit rozpočtové změny odboru životního prostředí na příští jednání RMO 
T: 29. 5. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
připravit návrh rozpočtových změn odboru správy na příští jednání RMO 
T: 29. 5. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
20 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyřazení monitorovací soupravy z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 1. důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
vyřazení frankovacích strojů z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 2. důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
vyřazení vodních nádrží z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 3. důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
vyřazení hydroforové stanice z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 4. důvodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje Minolta DI 30 z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 5. 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
vyřazení notebooků, videoprojektoru a velkoplošné obrazovky z evidence majetku a 
účetnictví města dle bodu 6. důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
vyřazení parkovacích automatů z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 7. důvodové 
zprávy 
 
9. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje Minolta EP 1054 z evidence majetku a účetnictví města dle 
bodu 8. důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
vyřazení evidenčního zůstatku z účetnictví města dle bodu 9. důvodové zprávy 
 
11. schvaluje 
vyřazení 750 ks publikace "Sloup Nejsvětější Trojice" ze skladové evidence a účetnictví 
města dle bodu 10. důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku odboru dopravy z evidence a účetnictví města dle bodu 
11. důvodové zprávy 
 
13. schvaluje 
prominutí pohledávek do 20.000,- Kč dle bodu 12, část A) až část E) důvodové zprávy 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávek nad 20.000,- Kč dle bodu 12, část F) až část K) důvodové zprávy 
 
15. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z evidence a účetnictví města dle bodu 13. důvodové 
zprávy 
 
16. schvaluje 
vyřazení unimobuňky z evidence majetku a účetnictví města dle bodu 14. důvodové zprávy 
 
17. souhlasí 
s upuštěním od vymáhání pohledávek evidovaných u příspěvkových organizací dle bodu 15. 
důvodové zprávy  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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21 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
a) Ostružnická 9/11, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)          
d) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1d)          
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 41, o velikosti 3+1 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)          
f) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)          
g) Školní 2, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)           
h) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)            
i) Horní nám. 20, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 i) 
j) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 a) 
k) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 57, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
2 b) 
l) Topolová 9, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a) 
m) Peškova 2, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 a) 
n) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 b) 
p) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 c) 
q) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 38, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 d) 
r) Černá cesta 23, Olomouc,č.b.8, o velikosti 2+1s xxxxxxxx a odpuštění kauce dle důvodové 
zprávy bod 1j)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
 
a) půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
2. s výměnou bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc – vel. 3+1 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
3. se slevou nájmu bytu  : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, byt č. 6 dle upravené důvodové zprávy 
 
4. nevyhovuje 
1. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc, o prodloužení nájemní smlouvy 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
2. žádosti xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc, o poskytnutí slevy z nájemného 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
3. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx o přidělení bytu č. 24 v domě Dolní náměstí 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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22 Petice Topolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy 
T: 29. 5. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
23 Lokality pro zimní rekreaci "Sá ňkovací kopce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
lokalitu B/6 na Wolkerově ulici pro umístění terénní modelace - sáňkovacího kopce 
 
3. ukládá 
postupovat dle bodu 3 důvodové zprávy 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
24 Mořické nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. bere na v ědomí 
náklady akce předložené firmou Metrostav. 
 
3. schvaluje 
lavičky ve variantě 1 b) bodu 2. důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
odpadkové koše ve variantě 2 b) bodu 2. důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
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25 Šantovka - kanalizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zveřejnit oznámení dle bodu C důvodové zprávy 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. souhlasí 
s převzetím kanalizace do majetku města dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu převzetí kanalizace do evidence majetku města a zajištění dalšího 
provozování  
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
26 Lokalita Legioná řská, Wellnerova, Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přímé zadání pro zpracování projektových dokumentací dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic ihned zahájit projekční práce dle důvodové zprávy 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým zajištění a předložení rozpočtové 
změny na následující jednání RMO a ZMO 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 15. 
 
 
 
27 ZOO - přijetí sponzorského daru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s vydáním předchozího souhlasu k přijetí účelového sponzorského daru od firmy Nowaco 
 
3. ukládá 
informovat ZOO Olomouc, příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 1. 
 
 
 
28 Změny v dopravní obslužnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů k 1.7.2012 a 1.9.2012 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
úpravy rozsahu slev z jízdného k 1.7.2012 dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
přejmenování zastávek Prior a Koruna - nově U Sv. Mořice 
 
5. schvaluje 
vypovězení smlouvy s Vojenskou policií k datu 31.12.2012. 
 
6. ukládá 
zpracovat dodatek ke smlouvě s DPMO 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
7. ukládá 
zapracovat změny v rozsahu slev z jízdného do Tarifu IDSOK 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
8. ukládá 
vypovědět smlouvu s Vojenskou policií 
T: 17. 7. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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29 SMS jízdenky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zavedením úhrady jízdného formou SMS jízdenky na linkách provozovaných DPMO, a.s. 
 
3. souhlasí 
s navrženým harmonogramem zavedení a kvalifikačními a hodnotícími kritérii 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
30 Zimní údržba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím ušetřených nákladů dle DZ ve prospěch schválených úspor výdajů pro rok 2012  
 
3. ukládá 
odboru dopravy zapracovat úsporu do dodatku ke smlouvě s TSMO, a.s. 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
31 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE K2 v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxx, Politických vězňů 2, 779 00 
Olomouc, na dobu od 25.5. do 30.9.  2012 .     
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ BAR MEEX 
v ulici Horní náměstí  12/19,  Olomouc, v rozsahu 4 m2  pro žadatelku pí. xxxxxxxxx,  783 33 
Příkazy 265,  na dobu  od 25.5. do 30.9.  2012.   
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5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR 
APOLONIA v ulici  Tovární 40, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele f.Apolonia Invest 
s.r.o. , Příkop, Zábrdovice 838 ,  602 00 Brno,  na dobu  od 25.5. do 31.10. 2012.   
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna–bar–MERLIN 
v ulici  Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 15,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Dobnerova 20,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 25.5. do 15.9. 2012.   
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  restaurace  NA 
BAZÉNĚ v ul. Legionářská 11, Olomouc, v rozsahu 60 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Wolkerova 23,  779 00 Olomouc ,  na dobu  od 25.5. do 15.9. 2012.  
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIZZA SUPERIORE 
v ulici  Riegrova 16, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele pí. xxxxxxx, Družební 24, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 25.5. do 31.10.  2012.   
 
9. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 29,65 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Paseka 225, , 783 97 Paseka,  na dobu  od 25.5. do 30.8. 2012.  
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA POST 
v ulici  Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 42,5 m2 pro žadatele f.MAX CREDIT CZECH 
s.r.o., Jakubská 1, 602 00 Brno,  na dobu  od 25.5. do 31.10.  2012.   
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení COFFEE MORE 
v ulici  Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele f.L&R CZ, s.r.o, Škroupova 3, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 25.5. do 30.9.  2012.   
 
12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna MOSER  
v ulici Masarykova 36 , Olomouc, v rozsahu 10 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Masarykova 36, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 25.5. do 25.9.  2012 
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,9 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxx, Šubova 46, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 30.9.  2012     
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
32 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
33 Veletrh poskytovatel ů sociálních služeb - zajišt ění parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyčlenění zadní části parkoviště u letadla dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
34 Odtahy vozidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření Smlouvy o provádění odtahů vozidel dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o provádění odtahů vozidel 
T: 17. 7. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
35 Příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí a zm ěna účelu 

využití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti nespecifikované akce dle přílohy č.1 důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvku v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 29. 5. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
se změnou účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
36 Fakultní základní škola a Mate řská škola Olomouc, Hole čkova 

10 - žádost o souhlas s prodloužením nájemní smlouv y 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace - školy 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
37 Prevence kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
žádost o zařazení projektu "P-centrum - Programy specifické primární prevence" občanského 
sdružení P - centrum do soupisu nekrytých požadavků dle bodu č. 1 důvodové zprávy   
 
3. souhlasí 
s návrhem na zařazení projektu "P-centrum - Programy specifické primární prevence" 
občanského sdružení P-centrum do soupisu nekrytých požadavků ve výši 400 tis.Kč. 
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4. bere na v ědomí 
informace o výsledku dotačního řízení na Program prevence kriminality  na rok 2012 dle 
bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace o způsobu poskytnutí 
finančních prostředků 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
6. bere na v ědomí 
návrh smlouvy o výpůjčkách - nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku  
ze státní účelové dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra v roce 2011 dle bodu č. 3 důvodové 
zprávy 
 
7. schvaluje 
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou č. 3 důvodové zprávy 
 
8. ukládá 
uzavřít dle přílohy č. 3 důvodové zprávy smlouvy o výpůjčce se Sdružením Podané ruce, 
o.s., Společenstvím Romů na Moravě o.s., Na kole, o.s. 
T: 12. 6. 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
38 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
6. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy  
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7. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bezbariérového bytu 
a uzavření nájemní smlouvy na bezbariérový byt v ul. Rooseveltova 90, dle předložené 
důvodové zprávy  
 
8. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxx o přistěhování k paní xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx do DPS 
Přichystalova 68 a změně nájemní smlouvy, dle předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
39 Energ. úsporná opat ření - část 2 - schválení podmínek dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D222001325/2 a dle Smlouvy č. 
10063153 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2007-2013 na realizaci projektu s názvem "Energeticky úsporná opatření na veřejných 
budovách, Olomouc - část 2" 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy č. 10063153 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 pro projekt 
s názvem "Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc - část 2" 
 
4. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
40 Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady -  závěrečné 

vyú čtování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Rekonstrukce ulice U Botanické 
zahrady reg. č. CZ.1.12/2.1.00/19.01263 včetně výpisů z bankovního účtu (bankovní účet č. 
:27-18017312369/0800) do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy. 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady  
do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Rekonstrukce ulice 
U Botanické zahrady do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti 
projektu (tj. minimálně do 25.04.2017) a během této doby nesmí SMOl majetek získaný 
pomocí dotace prodat, darovat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto 
majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez 
předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu 3.1 a) a 
3.1 b) důvodové zprávy 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
41 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu a členy příslušné KMČ o schválené změně 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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42 KMČ - naplňování požadavk ů (Nové Hodolany)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
43 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. 
 
 
 
44 Rozpracování usnesení z 11. zasedání ZMO, konaného 

25.4.2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 6, části 3 usnesení ZMO z 25.4.2012 – Rozpočtové změny roku 2012: 
- Radě města Olomouce zpracovat a  na nejbližší zasedání zastupitelstva předložit materiál 
obsahující odhad očekávaných výdajů města z příjmů za poplatky z provozování výherních 
automatů a jiných herních zařízení do oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a sociální oblasti 
T: 29. 5. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 25.4.2012 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových 
organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc: 
- informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 25.4.2012 – Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle stanovených směrnic 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33. 
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45 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 32 Organiza čního řádu 
MMOl a MPO 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 32 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 
 
 
46 Granty v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových 
změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu 
s Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 4. 9. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
47 Knihovna m ěsta Olomouce - schválení realizace akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
1) s realizací a celkovou cenou akce "Oprava podlah hudebního oddělení a rozšíření volného 
výběru naučné literatury v budově Knihovny města Olomouce na nám. Republiky 1" 
 
2) s převodem částky 160 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové 
organizace Knihovna města Olomouce dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
písemně informovat Knihovnu města Olomouce, příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu 
s realizací akce a udělení souhlasu s převodem z rezervního fondu dle důvodové zprávy 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
48 Archeologický pr ůzkum v Ne ředíně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
49 Různé - Žádost o finan ční příspěvek na likvidaci odpadních 

vod v areálu TJ Sokol Chomoutov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou žádost TJ Sokol Chomoutov v záležitosti likvidace odpadních vod 
 
2. souhlasí 
se zahájením přípravných a projekčních prací k vybudování jímky odpadních vod 
 
3. ukládá 
odboru ekonomickému zařadit požadavek TJ Sokol Chomoutov na finanční příspěvek ve výši 
200 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 38. 
 
 
 
50 Zahrani ční služební cesty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast členů RMO na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
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51 Jihoslovanské mauzoleum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle přeložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
52 Aquapark - dopln ění provozní zprávy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
uzavření Dohody o splátkách dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora Ing. Ivo Vlachovi zajistit podpis Dohody o splátkách mezi SMOl 
a společností Aquapark Olomouc, a. s.  
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
odboru vnějších vztahů ve spolupráci s odborem školství rozpracovat strategii dle bodu č. 2 
a 3 návrhu důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


