
 

USNESENÍ 
 

z 61. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18. 9. 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 18. 9. 2012 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 6 bodu 2 usnesení RMO ze dne 18. 5. 2012 týkající se Majetkoprávních záležitostí + 
dodatek č. 1 
- část 4 bodu 26 usnesení RMO ze dne 29. 5. 2012 týkající se Podpory seniorů ve městě 
Olomouci 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 + dodatek č. 2 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 43 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 67 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 132 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 809/2 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
212 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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6. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7. 
 
7. pronájem pozemku parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 a parc. č. 
1045/24 ostat. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
10. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
11. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 
39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 
1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 
30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
12. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 158/18 ostat. pl. o výměře cca 8 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
13. předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 158/17 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 158/18 ostat. pl. o výměře cca 2 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku parc. č. 158/18 ostat. pl. o v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 204/1 ostat. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 79/107 ostat. pl. o výměře 154 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
17. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 190 m2 a parc. č. 
846/1 ostat. pl. o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
19. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 125 m2 a parc. č. 
846/1 ostat. pl. o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.12. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
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21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 750 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 750 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1132/3 ostat. pl. o výměře 37 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
24. záměr pronajmout pozemek parc. č. 757/36 zahrada o výměře 1 010 m2 a část pozemku 
parc. č. 757/1 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 
 
25. záměr prodat pozemek parc. č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
26. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1196/3 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
27. záměr prodat část pozemku parc. č. 575/2 ostat. pl. o výměře 106 m2 (dle GP parc. č. 
575/49) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
28. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 135/4 zahrada o výměře 66 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až 
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 
29. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu č. p. 1176 (stavba občanského vybavení) 
s pozemkem parc. č. st. 1965 zast. pl. o výměře 333 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, obecně prospěšné společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.22. 
 
30. záměr poskytnout jako výpůjčku nebytový prostor o výměře 290 m2 v 1. NP budovy č.p. 
1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti JITRO – centrum služeb, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
31. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 346/1 ostat. pl. o výměře 5 305 m2 
a parc. č. st. 1966 zast. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, obecně 
prospěšné společnosti JITRO Olomouc, o.p.s. a společnosti JITRO – centrum služeb, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
32. záměr poskytnout jako výpůjčku nebytový prostor o výměře 4,34 m2 v 1. NP budovy č. p. 
1175 (objekt občanské vybavenosti), Mozartova č. o. 43, na pozemku parc. č. st. 1966 zast. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, obecně prospěšné společnosti JITRO Olomouc, 
o.p.s. a společnosti JITRO – centrum služeb, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
33. záměr pronajmout část společných prostor o výměře 0,48 m2 v 1.PP budovy č. p. 1017, 
I.P.Pavlova č. o. 62, na pozemku parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, společnosti Dial Telecom, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
34. záměr prodat část pozemku parc. č. 745 ostat. pl. (dle GP parc. č.  745/2 ostat. pl.) 
o výměře 31 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obce Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.24. 
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35. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/4648/2010-
OOLM ze dne 21. 12. 2010 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
36. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 
70 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
37. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 
2 102 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
38. zúžení předmětu nájmu u smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/16/2005/M ze dne 27. 4. 
2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2011 o část pozemku parc.  č. 532/1 ostat. pl. 
o výměře 2 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a změnu smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
39. 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 přípojky 
na  pozemku parc. č. 1221/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
40. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemku parc. č. 218 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve  prospěch společnosti 
SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemku parc. č. 80 orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve  
prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
42. 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.  1951/1 ostat. pl. a parc. č. 1953/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 
43. 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. 6/1  ostat. pl.  a parc. č. 200/1  ostat. pl., vše v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
44. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to  
plynárenského zařízení NTL plynovodu na pozemcích parc. č. 864/16 ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 578 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
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45. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemku parc. č. 599/11 ostat. pl. v k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
 
2. souhlasí 
1. s realizací stavebních úprav nájemcem xxxxxxxxxxxx,  v nebytových prostorách o celkové 
výměře 455,60 m2 v 1.PP budovy č.p. 889, (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 
790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle předložené 
projektové dokumentace v max. výši 4.912.832,40 Kč včetně DPH (4.094.027,- Kč bez 
DPH), a s možností případného odpočtu technického zhodnocení nemovitosti z nájemného 
za podmínky doložení znaleckého posudku na technické zhodnocení nemovitosti po 
provedení stavebních úprav nájemcem dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. s provedením technického zhodnocení – instalace 5ks okenních žaluzií nákladem 
nájemce Česká pošta, s.p. v max. výši 9.000,- Kč bez možnosti kompenzace od 
pronajímatele a s odepisováním tohoto technického zhodnocení v účetnictví nájemce 
nebytového prostoru o výměře 96 m2 v 1.NP a 2.NP budovy č. p. 7 (objekt občanské 
vybavenosti), Sadové náměstí č. o. 26, na pozemku parc. č. 234, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Moravská pohřební společnost, s.r.o. o změnu smluvních podmínek 
u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 925 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) 
na pozemku parc. č.  st. 163 zast. pl. a nebytového prostoru o výměře 200 m2 v budově bez 
čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 84 zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
společnosti Moravská pohřební společnost, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
2. Nadace Malý Noe o pronájem pozemků parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 
9 000 m2, parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 3 306 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc a pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek o výměře 14 015 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
3. paní xxxxxxx a žádosti paní xxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
62,40 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 193 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 
st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1. 
 
4. pana xxxxxxxxx a společnosti AUTOMON servis s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 
170/28 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 5.3. 
 
5. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
 
4. ukládá 
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi odpovědět petentům dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 
T: ihned 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
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5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012, bod programu 2, bod 1.8. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva 
se společností NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
2. usnesení RMO ze dne 14. 8. 2012 bod programu 2, bod 3.7. ve věci schválení dodatku č. 
1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/4648/2010-OOLM ze dne 21. 12. 2010 
s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 
3.1. 
 
3. usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010, bod programu  2, bod 2.33 ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to  
plynárenského zařízení NTL plynovodu na pozemcích parc. č. 868/12 ostat. pl. a parc. č. 
864/16 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 148/3 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
4. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.69 ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně 
jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 599/10 a parc. č. 599/11, vše ostat. pl. v  k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
5. usnesení RMO ze dne 26. 6. 2012, bod programu 2, bod 4.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 62,40 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 
193 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva se společností 
NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxx a pana xxxxxxxx o bezúplatný 
převod částí pozemku parc. č. 809/2 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 384/4 zahrada ve vlastnictví pana xxxxxx, pozemku parc. č. 384/5 zahrada 
ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx, pozemku parc. č. 384/6 zahrada ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxx a pozemku parc. č. 384/8 zahrada ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012 bod programu 3, bod 
28 ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/2 
ostat. pl.) o výměře 48 m2 panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 567,- Kč, části pozemku 
parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 paní xxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 17 867,- Kč a části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/1 ostat. 
pl.) o výměře 97 m2 panu xxxx za kupní cenu ve výši 32 267,- Kč, vše v k. ú. Svatý Kopeček, 
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obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. žádosti paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 
a parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. žádosti společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. o prodej pozemku parc. 
č. 6/1 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.2. 
 
5. žádosti společnosti LENEL spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č. 204/1 ostat. pl. 
o výměře 38 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
6. žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
7. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
8. žádostem pana xxxxxxxxx a společnosti AUTOMON servis s. r. o. o prodej části pozemku 
parc. č. 170/28 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 
9. žádosti paní xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
8. bere na v ědomí 
prodloužení doby nájmu nemovitostí (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – 
promítací kabina, objekt č. 4 – bývalé WC) s částí pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 
8 095 m2, budovy bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 
zast. pl. o výměře 102 m2 a pozemku parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti KINEZ, s.r.o. do 31. 12. 2012 dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
9. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 1 366 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – změna 
smluvních podmínek dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování reklamního 
totemu SO 31 na pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc a 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 104/1 
ostat. pl., parc. č. 125/9 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, umístění a 
provozování reklamního totemu SO 33 na pozemku parc. č. 362/14 zahrada v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 362/14 zahrada, parc. č. 659/1 ostat. pl., parc. č. 658/2 ostat. pl., 
parc. č. 355/10 ostat. pl., 657/1 zahrada, parc. č. st. 483 zast. pl. a parc. č. st. 376/3 zast. pl., 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního 
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kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 132/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Galerie Šantovka s.r.o. dle dodatku č. 2 k důvodové 
zprávě bod č. 1.1. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování reklamního totemu SO 31 na pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 104/1 ostat. pl., parc. č. 125/9 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, umístění a provozování reklamního totemu SO 33 na pozemku parc. 
č. 362/14 zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 362/14 zahrada, parc. č. 659/1 
ostat. pl., parc. č. 658/2 ostat. pl., parc. č. 355/10 ostat. pl., 657/1 zahrada, parc. č. st. 483 
zast. pl. a parc. č. st. 376/3 zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 132/1 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Galerie Šantovka s.r.o. 
dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Smlouva o zabezpe čení veř. prosp ěšných služeb ve m ěstě 

Olomouci mezi SMOl a TSMO, a.s. -  rozší ření předmětu 
smlouvy  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
rozšíření  předmětu Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Technické služby 
města Olomouce, a.s. o údržbové akce od. 1. 1. 2013 dle důvodové zprávy. 
 
2. ukládá 
předat podklady pro uzavření dodatku ke Smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných 
služeb ve městě Olomouci  pro rok 2013 odboru životního prostředí. 
T: 11. 12.  2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
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 bytovou jednotku č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř.Svornosti 1a) na pozemku parc. č. 
st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 684/6920 na 
společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na 
pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 527.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 620.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 22. 10. 
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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 TŘ. SVORNOSTI 1A“. 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 a nezbytné údaje o účtu, na 
který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 27. 09. 2012 v 9:00 hod. a dne 09. 10. 2012 
v 11:30 hod, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 961/64 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku parc. 
č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782 
na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41782 
na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc,  formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 600.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 800.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem 
na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 22. 10. 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 FOERSTROVA 17“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce 
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na 
depozitní účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje 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 individuálně po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, 2 parkovací místa 
o výměrách 13,75 m2 a 13,75 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Státnímu fondu 
rozvoje bydlení, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. schvaluje 
bezúplatné zřízení  práva odpovídající věcnému břemeni  práva přístupu a užívání budovy č. 
p. 201 na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
622/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem 
zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace veřejného osvětlení – 8x svítidlo osvětlující fasádu budovy č. p. 201 a přívodní 
kabely elektrické energie, ve prospěch společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., 
dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
6. schvaluje 
úplatné zřízení  práva odpovídající věcnému břemeni  práva zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy v budově č. p. 975 na pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc, s tím, že obsahem  tohoto věcného břemene 
je zřízení, umístění, provozování, údržba a oprava technologie trafostanice v budově č. p. 
975 na pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hodolany, obec 
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Olomouc, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
7. schvaluje 
úplatné zřízení  práva odpovídající věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy č. p. 
975 na pozemku parc. č. st. 691, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 691, 
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, 
vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně 
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody, zemního 
plynu a elektrické energie a připojení na přívod plynu, kanalizaci a odběrné tepelné zařízení 
budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem 
výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle důvodové zprávy bod 
3.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření dohody o narovnání sporných práv a povinností mezi statutárním městem Olomouc 
a společností Skanska a.s., na základě které se společnost Skanska a.s. zavazuje uhradit 
statutárnímu městu Olomouc částku ve výši 2.409.429,24 Kč včetně DPH, dle bodu 
1 důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc.č. 93/2, parc.č. 93/134, 
parc.č. 411, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit vykonává Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské 
ubytovací a stavební správy Brno, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků parc.č. 130, parc.č. 1115, 
parc.č. 1116/1, parc.č. 1120/5, parc.č. 1229/18, parc.č. 1229/20, vše v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1248-211/2011, a v právu vstupu a 
vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na tyto pozemky 
v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce, které je stranou povinnou. Stranou oprávněnou je společnost Telefónica 
Czech Republic, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši 
500,- Kč, dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
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6 Veřejná zakázka č. 12058 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Tramvajová trať Nové Sady - část B“ archivní číslo 12058. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle upravené důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle upravené důvodové zprávy 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené 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. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 12014 - revokace zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. mění 
zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „Založení krajinného prvku Holický les”  “ 
archivní číslo 12014 schválené bodem č. 1 usnesení RMO č. 9  ze dne 26.6.2012 
s vyznačením změn dle DZ. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12070 - vylou čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 včetně dodatku č. 1 - část A a 
část B 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2012 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle 
dodatku č. 1 - 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 dodatku č. 1 - část B 
 
5. schvaluje 
změnu podmínek udělení uvedených dotací dle upravené důvodové zprávy dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
10 OLTERM Olomouc - záv ěrečná zpráva o likvidaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou závěrečnou zprávu likvidátorky s.p. OLTERM Olomouc 
 
2. ukládá 
likvidátorce paní Věře Rychlé zajistit provedení výmazu s.p. OLTERM Olomouc 
z obchodního rejstříku 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1a) 
b) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1b) 
c) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1d) 
e) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1e) 
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f) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 38, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1f) 
g) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 79, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle upravené důvodové 
zprávy bod 1g) 
h) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1h) 
i) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s Charitou Olomouc dle upravené 
důvodové zprávy bod 1i) 
j) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+0 s xxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 1j) 
k) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 2a) 
l) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 90, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle upravené důvodové 
zprávy bod 2b) 
m) Topolová 2, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 3a) 
n) Topolová 4, Olomouc, č.b. 38, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 3b) 
o) Topolová 9, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 3c) 
p) Topolová 2, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+kk se xxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy 
bod 3d) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxx, xxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
Hasičský záchranný sbor Olomouc, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
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xxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Dolní nám. 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
 
b) na 2 roky, 1 rok – DPS + BB s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxx, xxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxx, xxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc   
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
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d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - na 3 měsíce 
dle upravené důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
xxxx, xxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
xxxx, xxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e, f, g) 
 
3. s neprodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 6) 
 
4. nevyhovuje žádosti manželů xxxxxxxx o slevu z nájemného, Žižkovo nám. 3 Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 7) 
 
5. nevyhovuje žádosti xxxxxxxxxxx o přidělení bytu č. 13 v domě Synkova 8, Olomouc 
dle upravené důvodové zprávy bod 8) 
 
6. souhlasí s  projednáním žádosti o přidělení náhradních bytů do června 2013 
dle upravené důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 

 
 

12 Rekonstrukce odleh čovací komory OK1AII  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru investic ukončit projekční práce dle důvodové zprávy 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic uhradit rozpracovanost DSP firmě VODIS s.r.o. dle důvodové zprávy 
T: 30. 10. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 
 
 
13 Šantova ulice - hráz, nájemní smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/59//2002/Sig uzavřenou s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na pronájem části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 75 m2 v  k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/59//2002/Sig 
uzavřenou s xxxxxxxxxx na pronájem části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 75 m2 
v  k.  ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy. 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
14 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolení výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 

 
 

15 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 1. upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 2.  upravené důvodové 
zprávy 
 
4. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Werichova dle bodu 3. upravené důvodové zprávy 
 
5. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 4. upravené důvodové zprávy 
 
6. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na tř. Kosmonautů dle bodu 5. upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
16 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
17 Povolení záboru - natá čení filmu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zábor veřejného prostranství v centru Olomouce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
18 IPRM – aktualizace, hodnocení projekt ů 32. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská uvedené v bodu A.2.2. 
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důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Žižkovo náměstí 3 - Nové oddělení MŠ uvedené v bodu A.2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
bodové hodnocení projektu MŠ Jílová - zprovoznění oddělení uvedené v bodu A.2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
aktualizaci IPRM dle závěru části B důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru části B důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
19 IPRÚ Olomouc - aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci dokumentu IPRÚ Olomouc- aktualizace 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
20 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit s 

výší p říspěvku do 5 000,--K č, změna účelu využití p říspěvku  
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 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení týkající se podpory drobných veřejně prospěšných 
aktivit s výší příspěvku do 5000,- Kč dle upravené přílohy důvodové zprávy 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
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4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 2. 10. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení ve věci změny účelu využití příspěvku dle bodu B) 
důvodové zprávy 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
21 Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám.1 -  využití 

zdroj ů rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Fakultní základní škola Olomouc, 
Tererovo nám.1, dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
22 Prevence kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
informace o výsledku dotačního řízení na Program prevence kriminality na rok 2012 v rámci 
2. kola 
 
3. ukládá 
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace o způsobu poskytnutí 
finančních prostředků 
T: 18. 9. 2012 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
23 Kontrola hospoda ření za rok 2011 - H řbitovy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
24 Audit činnosti odd ělení st ředisko rozvozu stravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 23/2012 
o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
25 Audit investi ční akce kasárna Ne ředín - II.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č.22/2012 
o zjištěních z vykonaného auditu 
T: leden 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
26 Dětské a sportovní h řišt ě MŠ a ZŠ Řezníčkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh rámcového uspořádání plochy hřiště 
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3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit návrh dalšího postupu realizace dle důvodové zprávy 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23. 
 
 
27 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do průmyslové zóny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 24. 
 
 
28 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 16. 10. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
29 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
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30 Přísedící Okresního soudu v Olomouc - rezignace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
rezignaci xxxxxxxxx na funkci přísedícího Okresního soudu v Olomouci  dle důvodové zprávy 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí rezignaci xxxxxxxxxx na funkci přísedícího Okresního soudu v Olomouci 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 28. 
 
 
31 Příprava smlouvy s LMO, a.s. - jmenování pracovní sku piny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy RMO 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
32 Sběrové soboty - dodatek ke smlouv ě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu statutárního města 
Olomouc - sběrové soboty  
 
3. pověřuje 
podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
předložit Dodatek č.1 ke schválení na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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33 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 
Závěrečný p ředvolební mítink ČSSD 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu kontumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích na akci "Závěrečný předvolební mítink ČSSD" 
 
3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 

 
 
34 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 

prodej bur čáku a teplých nápoj ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neuděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích na "prodej burčáku a teplých nápojů" z důvodu  právní 
nepřípustnosti žádosti 
 
3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 1. 
 
 
35 Smlouvy o poskytnutí dotace - Bezru čovy sady- lávka; 

Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc;  ZŠ 
Heyrovského - Sportujeme spole čně  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 4 298 045,66 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/24.01370 
Bezručovy sady-lávka,  s přijetím dotace ve výši 5 072 854,02 Kč na realizaci projektu 
CZ.1.12/1.3.00/22.01353 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, s přijetím dotace ve 
výši 19 565 772,60 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/25.01384  ZŠ Heyrovského - 
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sportujeme společně za podmínek uvedených v návrzích smluv o poskytnutí dotace na 
individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, které 
jsou přílohou č.1, 2 a č. 3 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na 
individuální projekty CZ.1.12./2.1.00/24.01370 Bezručovy sady-lávka; 
CZ.1.12./1.3.00/22.01353 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc; 
CZ.1.12/2.1.00/25.01384 ZŠ Heyrovského-sportujeme společně 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
36 Nákup elektrické energie na burze  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 33. 

 
 

37 Organiza ční záležitosti - Do datek č. 1 "Organiza čního řádu 
Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 
 
38 Organiza ční záležitosti -  Smlouva o zajišt ění technické podpory 

voleb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření Smlouvy na zajištění technické podpory zpracování výsledků voleb do 
Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných ve dnech 12. -13. 10. 2012 dle důvodové 
zprávy 
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3. ukládá 
tajemníkovi smlouvu podepsat 
T: 2. 10. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 1. 
 
 
39 Projekt Olomoucký hrad - provozní p říjmy a výdaje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. souhlasí 
s podáním žádostí o dotaci dle bodu 1.1 důvodové zprávy do výzvy č. 37/2012 Regionálního 
operačního programu Střední Morava  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
40 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 -  výjimka z po čtu 

žáků na školní rok 2012/2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu žáků příspěvkové organizaci Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 
na školní rok 2012/2013 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele školy o přijatém usnesení 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
41 Dodatek č. 2 ke smlouv ě o spolupráci na zajišt ění fungování 

Olomouc region Card v roce 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card v roce 
2013 
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3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card 
v roce 2013 
T: 2. 10. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
42 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa K  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu 1. až 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 38. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


