
 

USNESENÍ 
 

z 49. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 12. 6. 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 RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 12.6.2012 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. revokuje 
část 2 bodu 25 usnesení Rady města Olomouce z 18.5.2012, týkající se Šantovky - 
kanalizace 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr prodat pozemky parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. 
pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti PEVNŮSTKA a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1448/1 ostat. pl. o výměře 140 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy za podmínky, že bude na mostě (přes Mlýnský náhon) umístěný nad 
pozemkem parc. č. 1470/1 vodní plocha v k. ú. Hynkov, obec Příkazy zřízeno bezúplatné 
věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy ve prospěch statutárního města Olomouce. 
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
 
3. záměr prodat pozemky parc. č. 849/3 orná půda o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 
orná půda o výměře 4 919 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.3. 
 
4. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 536/1 ost. pl. o výměře 238 m2 v 
k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
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5. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 181/6 orná půda o výměře cca 360 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
6. záměr prodat budovu bez čp/če (zemědělská stavba) s pozemkem parc. č. st. 716 zast. pl. 
o výměře 41 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
7. záměr pronajmout budovu č.p. 1101 (objekt občanské vybavenosti), Blahoslavova č.o. 2, 
s pozemkem parc. č. st. 1388 zast. pl. o výměře 351 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc Mateřské škole Sluníčko Olomouc, o.p.s. – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
8. záměr pronajmout pozemek parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc – rozšíření subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
9. záměr prodat pozemky parc. č. st. 1240/1 zast. pl. o výměře 55 m2 a parc. č. 648/3 
zahrada o výměře 829 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.5.  
 
10. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 745 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obce Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
11. záměr prodat pozemek parc. č. 855/68 ostat. pl. o výměře 494 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 152/1 zahrada o výměře 308 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
13. záměr prodat pozemky parc. č. 479/32 o výměře 58 m2 a parc. č. 479/33 o výměře 26 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
14. záměr prodat pozemek parc. č. 335/7 zahrada o výměře 68 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1923 ostat. plocha o výměře 39 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
16. záměr prodat pozemek parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Unčovice, obec 
Litovel dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
17. záměr prodat část pozemku parc. č. 1116/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1116/8 ostat. pl.) 
o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
18. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 573/4 ostat. pl. o výměře 
110 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 
19. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. 
o výměře 3 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ARES CZ s.r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
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20. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 452/18 ostat. pl. o výměře 
3 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
21. změnu smluvních podmínek u pronájmu  pozemku parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 
2 264 m2 a částí pozemků parc. č. 415/2 ostat. pl. o výměře 1 095 m2 a parc. č. 415/24 
ostat. pl. o výměře 458 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti Billa Reality spol. 
s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
22. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 613 ostat. pl., parc. č. 2117 ostat. pl., parc. č. 2118 ostat. pl., parc. č. 
2121 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.  3.6.  
 
23. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na  pozemcích parc. č. 116/12 ostat. pl., parc. č. 116/14 ostat. pl., parc. č. 131 ostat. pl., 
parc. č. 104/1 ostat. pl., parc. č. 99/3 ostat. pl., parc. č. 104/5 ostat. pl., parc. č. 116/10 ostat. 
pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
24. pronájem části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2.   
 
25. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 37 m2 v 1.NP 
budovy č.p. 953 (objekt občanské vybavenosti), Stupkova č.o. 16, na pozemku parc. č. st. 
1419 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx ke dni 31. 8. 2012 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
26. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 181 m2 v 1.NP 
budovy č.p. 1233 (stavba občanského vybavení), Čajkovského č.o. 14A, na pozemku parc. 
č. st. 1376/3 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s příspěvkovou organizací 
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 ke dni 31. 8. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
27. dodatek č. 44 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s.  dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 
1137/1 orná půda o výměře 550 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 68,29 m2 v 1.NP 
budovy č.p. 291 (stavba občanského vybavení), Kmochova č.o. 19A, na pozemku parc. č. st. 
1653 zast. pl. a části pozemku parc. č. 561/4 ostat. pl. o výměře 50 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. společnosti Dial Telecom, a.s. o zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
přes pozemek parc. č. 1081/56 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dial Telecom, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
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3. svěřuje 
veřejnou zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 732/8 ostat. pl. o výměře 37 m2 a parc. 
č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do správy odboru 
životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2, bod 3.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu částí pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 
1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. 
č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1  
m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 
480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. 
č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 
o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 
o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 
o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 
o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše ostat. pl. obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 
2. část usnesení RMO ze dne 18. 5. 2012, bod programu 2, bod   4.2. důvodové zprávy ve 
věci schválení výpovědí nájmů nebytových prostor o celkové výměře 37 m2 v 1.NP budovy 
č.p. 953 (objekt občanské vybavenosti), Stupkova č.o. 16, na pozemku parc. č. st. 1419 zast. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx a nebytových prostor o celkové 
výměře 181 m2 v 1.NP budovy č.p. 1233 (stavba občanského vybavení), Čajkovského č.o. 
14A, na pozemku parc. č. st. 1376/3 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
příspěvkové organizací Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 dle důvodové zprávy bod č. 
4.3. 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxxxxxxx k vyklizení částí pozemků parc. č. 432/12 
o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 
m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové 
výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 
m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 
m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, 
parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, 
parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše ostat. pl. 
obec Olomouc a vymáhat po paní xxxxxxxxxxxxxxxx náhradu za bezesmluvní užívání těchto 
pozemků dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. nepromlčenou 
náhradu za bezesmluvní užívání částí pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 
439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 
o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a 
parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 
o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 
o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 
o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 
o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
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Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše ostat. pl. obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. bere na v ědomí 
že ČR – Ministerstvo obrany zveřejnilo dne 29. 5. 2012 výběrové řízení na zjištění zájemců 
o koupi a vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu – Olomouc – 
Sochorovy kasárna a nesouhlasí s účastí statutárního města Olomouce v tomto výběrovém 
řízení dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
8. pověřuje 
vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního 
podepisováním smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení 
věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření dohody o přistoupení k závazku a o změně závazku realizovat výsadbu 6 
vzrostlých alejových stromů na části pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se společností Lesaffre Česko a.s. a xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. darování části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. č. 
168/22 ostat. pl.) zmenšenou o část pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 24 m2 (dle 
GP parc. č. 168/25 ostat. pl.)  se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 
414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve k budově na parc. č. st. 1964 
(část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO 416), komunikace (část SO 417), zděné 
oplocení (část SO 410) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  z vlastnictví ČR - Ministerstva 
obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za smluvních podmínek navržených ČR - 
Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
3. prodej části 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.), části  pozemku parc. č. st. 
613/9 zast. pl. o výměře 809 m2 (dle GP parc. č. st. 613/10 zast. pl.), budovy bez č.p./č.e. 
(průmyslový objekt) na pozemku parc. č. st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2, pozemku parc. č. 
st. 618 zast. pl. o výměře 68 m2 a části 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 společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. 
za kupní cenu ve výši 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
4. výběr kupujícího budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) mezi společností K - stav stavební a.s. a 
společností STAVES s.r.o. formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny činí 800 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
5. prodej pozemků parc. č. 545/5 zast. pl. o výměře 148 m2 a parc. č.  545/2 zahrada 
o výměře 222 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
336 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
6. bezúplatný převod pozemků parc. č. 732/8 ostat. pl. o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 
ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
5.5.  
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7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 82/6 ostatní plocha o výměře 348 m2 v k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc, včetně stavby komunikace z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na vodní dílo – jez na 
Mlýnském potoce dle důvodové zprávy  bod č. 5.7. 
 
9. darování části pozemku parc. č. 643/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 643/15 ostat. pl.) 
o výměře 1499 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti HSS 
stavební servis s.r.o. a části pozemku parc. č. 643/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 643/17 ostat. 
pl.) o výměře 22 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního  města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
10. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 01 Komunikace a chodník, SO 02 Vodovodní 
řad, SO 03 Tlaková splašková kanalizace, SO 04 Odvod dešťových vod (s výjimkou  
otevřeného a vsakovacího příkopu) a SO 07 Veřejné osvětlení vybudované v rámci stavby 
„Inženýrské sítě a komunikace pro 13 novostaveb rodinných domů Olomouc – Holice“, na 
pozemcích  parc. č. 1937 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 643/1 orná půda, parc. 
č. 643/15 orná půda a parc. č. 680orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
mezi společností HSS stavební servis s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc 
jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  2.762.898,- Kč, včetně 
DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
11. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 479/23 o výměře 131 m2, parc. č. 
479/25 o výměře 57 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1912 trvalý travní porost o výměře 
1 547 m2 a parc. č. 1923 ostat. plocha o výměře 183 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
3. žádosti společnosti Dial Telecom, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1081/56 orná půda 
o výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 35 ve věci schválení darování  
části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. č. 168/22 ostat. pl.) 
se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 414), vodovod včetně 
vodoměrné šachty bez odbočné větve k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), osvětlení 
nadzemní (část SO 416), komunikace (část SO 417), zděné oplocení (část SO 410) v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za smluvních podmínek navržených ČR - Ministerstvem obrany dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5.  
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2. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod důvodové zprávy 35 ve věci 
schválení odprodeje objektu bez čp./če., zemědělská stavba s pozemkem parc. č. st. 716 
zast. pl. a nádvoří o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx, 
panu xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 112 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2.  
 
3. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 31 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření dohody mezi statutárním  městem Olomouc a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o přistoupení k závazku společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. vůči statutárnímu městu 
Olomouc na náhradě za užívání pozemků bez právního titulu ve výši 138.000,- Kč, a to za 
období od 15. 8. 2009 do 14. 8. 2011, splatné formou měsíčních splátek ve výši 5.750,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 47 ve věci schválení prodeje  
části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 1067/2) v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 52.240,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
společnosti W-Invest a.s. o odprodej budovy č. p. 779 (Kateřinská 23) na pozemku parc. č. 
st. 1087, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1087, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 520 m2 a pozemku parc. č. 99/15, ostatní plocha, o výměře 445 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, popř. jejich částí, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 25. 04. 2012 bod 5 část 5 ve věci prodeje budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 
6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to 
se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů dle přílohy č. 1., dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 25. 04. 2012 bod 5 část 7 ve věci schválení prodeje nebytové jednotky č. 
195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na budově č. p. 195 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní  
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cenu ve výši 6.022.452,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.020.505,- Kč, podíl na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 979.495,- Kč a náklady 22.452,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21698 na 
budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21698 na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.020.652,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.018.699,- Kč, 
podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 981.301,- Kč a 
náklady 20.652,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 25. 04. 2012 bod 5 část 9 ve věci schválení prodeje nebytové jednotky č. 
195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 na budově č. p. 195 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2.011.495,- Kč, z toho nebytová jednotka 1.672.509,- Kč, podíl na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 327.491,- Kč a náklady 11.495,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21698 na 
budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21698 na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.010.893,- Kč, z toho nebytová jednotka 1.671.905,- Kč, 
podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 328.095,- Kč a 
náklady 10.893,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
312 m2,  a pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, pozemek parc. č. 58/1, 
zahrada, o výměře 40 m2, pozemek parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, včetně 
opěrné zdi, pozemek parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 1141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků Dvořákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice, za kupní cenu 
celkem ve výši 852.000,- Kč, z toho pozemek 850.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 54/1, ostatní plocha), 
o výměře 148 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 384.750,- Kč, z toho pozemek 380.000,- Kč a náklady 4.750,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, (dle GP díl pozemku označený ,,a“), 
o výměře 9 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 430/3669 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za 1.081,- Kč, 
podíl o velikosti ideálních 833/29352  xxxxxxxxxxxxxxx za 262,- Kč, podíl o velikosti ideálních 
3055/14676 xxxxxxxxxxxxx za 1.932,- Kč, podíl o velikosti ideálních 229/3669 xxxxxxxxxxxxx 
za 574,- Kč, podíl o velikosti ideálních 119/1223 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za 900,- Kč, podíl 
o velikosti ideálních 362/3669 xxxxxxxxxxxx za 913,- Kč, podíl o velikosti ideálních 347/3669 
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za 872,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/14676 xxxxxxxxxxxxxx 
za 523,- Kč, podíl o velikosti ideálních 833/29352 xxxxxxxxxxxx za 262,- Kč, podíl o velikosti 
ideálních 3055/14676 xxxxxxxxxxxxxxx za 1.931,- Kč, kupní cena celkem ve výši 9.250,- Kč, 
z toho pozemek 4.500,- Kč a náklady 4.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4 část 15 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 
429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 403.500,- Kč 
z toho pozemek 400.000,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, kterými jsou porosty – okrasné dřeviny (1 ks 
zerav západní, 5 ks smrk sivý, 1 ks borovice lesní, 1 ks líska obecná) a venkovní úpravy – 
základy plotu o délce 13,38 m umístěného na hranici mezi pozemky parc. č. 429/9 a parc. č. 
429/8, základy plotu lemujícího přístupový chodník k nebytovému prostoru v domě č. p. 94 
o délce 4,2 m na pozemku parc. č. 429/9, plot o délce 17,60 m umístěný na hranici mezi 
pozemky parc. č. 429/9 a 429/11, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 plotu o délce 
22,25 m umístěného na hranici mezi pozemkem parc. č. 429/9 a pozemky parc. č. 429/10, 
a parc. č. st. 131, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 403.500,- Kč z toho pozemek 400.000,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
15. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 262, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, v 
k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
16. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 419/52, zahrada, o výměře 89 m2, a pozemek parc. č. 
419/53, zahrada, o výměře 93 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
2.5. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 720/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 143 m2 a parc.č. 720/32 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
110 m2, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 12090 - 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 „Společně do školy – ZŠ Tř. Spojenců“ archivní číslo 12090. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 12042 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rámcová smlouva na nákup papíru“ archivní číslo 12042 uchazečům dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 1. 
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7 Veřejná zakázka č. 12047 Plán investic –  zařazení akce 
Svatoplukova  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit zahájení a financování stavby dle důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12077 - zahájení, komise - revokace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
bod 15 usnesení Rady města Olomouce ze dne 18.5.2012  
 
2. 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 a 
Mořické náměstí.“ archivní číslo 12077. 
 
3. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
4. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 4. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 12032 - zahájení, komise  - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
bod 4 usnesení Rady města Olomouce ze dne 28.2.2012 
 
2. schvaluje 
a)  Výběr dohodce dle DZ 
b)  Nákup elektrické energie na burze dle DZ. 
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3. pověřuje 
a) tajemníka MMOl  k podpisu smluv 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: 5. 5. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 12041 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace statutárního Města Olomouce“ 
archivní číslo 12041 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 6. 
 
 
11 Delegování podpisových pravomocí v rámci zadávacíc h řízení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje 
vedoucí oddělení veřejných zakázek a jejího zástupce k elektronickému podpisu všech 
dokumentů, které budou uveřejňovány na profilu zadavatele 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 7. 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 12011– námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitkám stěžovatele podaným v 
zadávacím řízení s názvem „Ječmínkova, Na Dílkách – rekonstrukce komunikace  “ archivní 
číslo 12011 s odůvodněním dle DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 8. 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 11064– námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb námitce stěžovatele k veřejné zakázce 
s názvem „Technický dozor stavebníka na stavbu „Rekonstrukce a dostavba pavilonu A 
Flory Olomouc“ archivní číslo 11064 z důvodů uvedených v  DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 9. 
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14 Veřejná zakázka č. 12058 - odůvodn ění dle § 156 ZVZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - část B“ archivní číslo 
12058. 
 
2. bere na v ědomí 
přílohu důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 10. 
 
 
15 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, včetně 
dodatku č. 1 
 
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, včetně dodatku č. 1 
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, včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
16 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou 
na 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1) 
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2. s výpověďmi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxxxxx, Žižkovo nám. 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 
 
3. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi: 
1. podepsat výpovědi z nájmu bytu dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 
2. vytipovat vhodný byt velikosti 2+1 pro přidělení žadatelům o azyl manželům xxxxxxxxxxxx  
dle důvodové zprávy bod 3) 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. revokuje 
usnesení ze dne 14. 2. 2012, bod programu 7, bod 14, část 2. 4. ve věci udělení souhlasu s 
realizací záměru vzniku podporovaných bytů („Žádost o souhlas obce s realizací 
podporovaného bydlení“) a nevyhovuje žádosti pana xxxxxxxxxxx o souhlas obce s realizací 
podporovaného bydlení 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
17 Petice proti výškovým stavbám v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
18 Koncepce prodejních stánk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit analýzu majetkoprávních vztahů u dlouhodobých prodejních stánků dle důvodové 
zprávy 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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3. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu 
T: 11. 12. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje aktualizovat přehled lokalit dle bodu 3.1. důvodové zprávy včetně 
typu mobilního stánku, a předložit jej RMO ke schválení 
T: 18. 9. 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
19 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do průmyslové zóny Šlechtitelů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
20 Žádost o p říspěvek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh řešení dle bodu 3. b)  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru vyzvat p. xxxxxxxxxxxxx k předložení žádosti o příspěvek a následně 
předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku ke schválení RMO 
T: 18. 9. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
21 Bezručovy sady - d ětské h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem dle bodu B) č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
22 Tramvajová tra ť - měnírna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací měnírny dle bodu 6.a) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zahájit projekční práce  na změnu měnírny dle bodu 6.a) důvodové zprávy 
T: 14. 8. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
23 Ječmínkova, Na Dílkách  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu C) 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 15. 
 
 
24 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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25 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 29,65 m2  pro žadatele f. PASSEGGIATA, 
Prokopa Holého 25, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.6. do 31.10. 2012.   
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ TIBET CLUB  v 
ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.6. do 30.10. 2012.   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KABARET PUB v ulici  
Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Tršice 230, 783 57 
Tršice,  na dobu  od 15.6. do 31.10.  2012.   
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
26 Smlouvy s obchodními řetězci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění smluv s obchodními řetězci dle příloh důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změny v dopravní obslužnosti Horního Lánu dle návrhu důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy s obchodními řetězci  
T: 17. 7. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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27 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit s 
výší p říspěvku do 5 000,-- Kč, změna účelu využití části 
příspěvku  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč dle 
upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 17. 7. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
změnu účelu využití části příspěvku dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
28 Dodatek č.2 Smlouvy o p ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.2 Smlouvy o půjčce č.247/P7/OŠ/2010 ze dne 22.9.2010 ve znění Dodatku č.1 ze 
dne 26.1.2011 dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č.2 Smlouvy o půjčce 
T: 26. 6. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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29 Aktualizace odpis ů příspěvkových organizací -  škol v roce 
2012 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2012 dle důvodové zprávy a dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
30 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Demlova 18 -  

Smlouva o bezúplatném p řevodu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
31 Waldorfská základní škola a Mate řská škola s.r.o -  nový  obor 

vzdělávání, ZUŠ Jeseník - otev ření pobo čky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko pro Waldorfskou základní školu a Mateřskou školu Olomouc s.r.o. 
k zařazení oboru vzdělávání 79-01-B/01 Základní škola speciální  dle důvodové zprávy 
 
 
 
 



 20

3. ukládá 
informovat i přijatém usnesení žadatele 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
32 Kontrola hospoda ření u MŠ Olomouc, Zeyerova 23 za rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
33 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku 
obcí ´´České dědictví UNESCO´´ dle přílohy č.1,2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 27. 
 
 
34 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
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6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
35 Personální zm ěny ve složení Povod ňové komise m ěsta a ORP 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
se jmenováním nově navrženého tajemníka Povodňové komise města Olomouce dle 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení Povodňové komise města Olomouce dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
zapracovat personální změny v Povodňové komisi města Olomouce jako součást 
dokumentace protipovodňové ochrany města Olomouce 
T: 17. 7. 2012 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 

 
 
36 Architecture Week  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí města na projektu Doprava, infrastruktura a územní rozvoj států V4 v rámci 
6. ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 2012 
 
3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle přílohy důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30. 
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37 TT Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s Potvrzením o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování projektu Nové 
Sady Tram Line; „Tramvajová trať Nové Sady”, UX-00207.01.01; (1/MŽP/38) dle čl. 2 
a přílohy č.1 důvodové zprávy.  
 
3. souhlasí 
s Aktualizovaným potvrzením o zajištění spolufinancování projektu Nové Sady Tram Line; 
„Tramvajová trať Nové Sady”, UX-00207.01.01; (1/MŽP/38) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu ve výši 15 % oprávněných výdajů 
projektu, minimálně ve výši 39 668 389 Kč (2 003 454 CHF) z rozpočtu Statutárního města 
Olomouce po celou dobu jeho realizace. 
 
5. ukládá 
podepsat Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování 
a Aktualizovaného potvrzení o zajištění spolufinancování. 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
38 VFO, Plavecký stadion Olomouc - závazek kone čného p říjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků až do výše 92 660 672 Kč z rozpočtu města na rok 2013 
na zajištění finančního krytí realizace projektu Dostavba areálu VFO - pavilon A2 (reg.číslo 
projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01412).  
 
3. souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků až do výše 15.787.877,- Kč z rozpočtu města na rok 
2013 na zajištění finančního krytí realizace projektu Příjezdová komunikace a parkoviště 
(reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01411) a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků ve výši 163 200 Kč (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 816 000 Kč).  
 
4. souhlasí 
vyčleněním finančních prostředků ve výši 18 669 377 Kč z rozpočtu města na rok 2013 na 
zajištění finančního krytí realizace projektu Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního 
areálu (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/30.01443). 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 92 660 672 Kč z rozpočtu města na rok 2013 na 
zajištění finančního krytí realizace projektu Dostavba areálu VFO - pavilon A2 (reg.číslo 
projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01412).  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 15.787.877,- Kč z rozpočtu města na rok 2013 
na zajištění finančního krytí realizace projektu Příjezdová komunikace a parkoviště (reg.číslo 
projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01411) a každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 163 
200 Kč (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 816 000 Kč).  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyčlenění finančních prostředků ve výši 18 669 377 Kč z rozpočtu města na rok 2013 na 
zajištění finančního krytí realizace projektu Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního 
areálu  (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/23.01443). 
 
8. schvaluje 
složení realizačního týmu projektu dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
9. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
39 Turistický multimediální pr ůvodce Olomoucí (OLINA) –  

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 „Turistický multimediální průvodce 
Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)“ reg. č. CZ.1.12/3.1.00/14.00664 
včetně výpisů z bankovního účtu (bankovní účet č. :0004122072/0800 do konce roku 2022 
dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy. 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací projektu a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu „Turistický multimediální průvodce 
Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)“  do konce roku 2022 dle bodu 
3.3 a) důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

vedoucí odboru investic 
 
 
 
 
 



 24

4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s administrací projektu „Turistický 
multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)“ do 
konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č- 4122072/0800 dle bodu 2.3. důvodové zprávy 
T: 17. 7. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
„Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie 
(OLINA)“ v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 
29.05.2017) 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: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
7. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
40 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: 34. 
 
 
41 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje 
usnesení RMO č. 46 ze dne 29.5.2012 
 
3. schvaluje 
nový návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle DZ 
 
4. ukládá 
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle DZ 
T: 26. 6. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
42 Organiza ční záležitosti- Dodatek č. 1 "Vnit řního p ředpisu 

o stravování pro zam ěstnance Magistrátu m ěsta Olomouce 
a dlouhodob ě uvoln ěné členy Zastupitelstva m ěsta Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce 
a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 7. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 
 
 
43 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v Magistrátu m ěsta 

Olomouce a M ěstské policii Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny  v Magistrátu města Olomouce a Městské policii Olomouc dle 
předložené důvodové zprávy s účinností dle důvodové zprávy 
b) zřízení oddělení exekucí v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností 
od 1. 10. 2012 
c) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
připravit dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy  
T: 14. 8. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 1. 
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44 Organiza ční záležitosti - vyhodnocení náv štěvnosti 
přepážkových pracoviš ť Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat postup důvodové zprávy a předložit zhodnocení návštěvnosti přepážkových 
pracovišť MMOl za roční období 
T: 27. 11. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 2. 
 
 
45 Monitoring památky UNESCO za rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu obsahující informaci o "Roční monitorovací zprávě o statku zapsaném na 
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2011" zpracované  NPÚ 
v Olomouci. 
 
2. ustavuje 
řídící skupinu (Steering Group) pro monitoring památky UNESCO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ve smyslu důvodové zprávy zaslat NPÚ v Olomouci písemné vyjádření k uvedené "Roční 
monitorovací zprávě o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO za rok 2011" včetně informace o ustanovení řídící skupiny (tzv. Steering 
Group) 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
46 Delegování zástupce  SMOl na valnou hromadu spole čnosti SK 

Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy. 
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3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK 
Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO. 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
47 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
 
 
48 Dětské centrum - Husitská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na opatření dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


