
 

USNESENÍ 
 

z 65. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 30. 10. 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 a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 30. 10. 2012 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informaci o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2013 - objednávky ve řejných 

služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
3 Rozárium a botanická zahrada – návrh dalšího postu pu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání studie botanické zahrady 
 



 2 

3. souhlasí 
s doporučeným postupem 
 
4. ukládá 
postupovat dle bodu č. 5 důvodové zprávy 
T: čtvrtletn ě 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru životního prost ředí 
vedoucí odboru evropských projekt ů 
vedoucí odboru investic 

 
5. ukládá 
předložit RMO koncept studie obnovy rozária 
T: 11. 12. 2012 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout pozemek parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, části pozemků parc. 
č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o výměře  244 m2 a parc. č. 92/4 
ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxx, 
manželům xxxxxxxx, panu xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. záměr prodat část pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/3 ostatní 
plocha) o výměře 139 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 945/3 orná 
půda (dle GP „díl h“ o výměře 2 646 m2 a díl „f“ o výměře 3 926 m2) o celkové výměře 6 572 
m2, parc. č. 945/10 orná půda (dle GP „díl i“ o výměře 309 m2 a „díl g“ o výměře 562 m2) 
o celkové výměře 871 m2 a parc. č. 981/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 981/10 ostatní 
plocha) o výměře 148 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. záměr prodat pozemek parc. č. 399 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a části pozemků 
parc. č. 401/19 orná půda (dle GP „díl a“) o výměře 10 896  m2, parc. č. 401/33 orná půda 
(dle GP „díl b“) o výměře 190 m2,  parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/4 
ostatní plocha) o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 981/3 
ostatní plocha (dle GP „díl k“) o výměře 51 m2 a části pozemků parc. č. 945/3 orná půda (dle 
GP parc. č. 945/3 orná půda) o výměře 11 734 m2, a parc. č. 981/2 ostatní plocha (dle GP 
„díl j“) o výměře 71 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr prodat část pozemku parc. č. 400/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 400/1 trvalý 
travní porost) o výměře 229 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 945/2 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 945/2 ostatní plocha) o výměře 629 m2, parc. č. 945/4 orná 
půda (dle GP parc. č. 945/4 orná půda) o výměře 20 495 m2, parc. č. 945/13 orná půda (dle 
GP parc. č. 945/20 orná půda) o výměře 529 m2 a parc. č. 982/1 trvalý travní porost (dle GP 
parc. č. 982/1 trvalý travní porost) o výměře 238 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1083/1 ostat. pl. o výměře 86 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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6. záměr prodat pozemky parc. č. 2235 zast. pl. o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. pl. 
o výměře 1458 m2, parc. č. 2237 zast. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. o výměře 
257 m2, parc. č. 2239 zast. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2 a 
parc. č. 2240 ostat. pl. o výměře 16308 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové 
zprávy bod č.  2.2. 
 
7. záměr prodat pozemek parc. č. 168/22 ostat. pl. o výměře 3 808 m2 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), vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.    
 
8. předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 1126/6 ostat. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A Olomouc za 
část pozemku parc. č. 809/4 ostat. pl. o výměře 45 m2 a část pozemku parc. č. 809/5 ostat. 
pl. o výměře 70 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4.  
 
9. předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 2/92 o výměře 20 m2 a parc. č. 2/93 
o výměře 28 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměry částí pozemků budou 
upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 541/2 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
11. záměr prodat pozemky parc. č. st. 537 zast. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 1106/80 
zahrada o výměře 362 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.6. 
 
12. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
13. záměr prodat pozemek parc. č. 62 ostat. plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
14. záměr pronajmout pozemek parc. č. 538 zahrada o výměře 63 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1132/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
17. záměr pronajmout nebytový prostor – garážové stání č. 6/1 o výměře 12 m2 v budově 
bez čp./če. (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
18. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 3 m2 v 1.NP budovy bez čp/če (stavba 
občanského vybavení), ul. Vrchlického, na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl., vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
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19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/9 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
21. záměr prodat část pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. o výměře 297 m2 (dle GP díl „a“)  
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
22. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1025/23 ostat. pl. 
o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a částí pozemku parc. č. 19/3 ostat. pl. 
o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti outdoor akzent 
s. r. o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
23. pronájem části pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.8. 
 
24. 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.  200/1 ostat. pl., parc. č. 200/2 ostat. pl., parc. č. 120/1 ostat.  pl., vše 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 
25. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na  pozemcích parc. č.  200/1 ostat. pl., parc. č. 200/2 
ostat. pl., parc. č. 120/1 ostat.  pl., vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
26. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 654 ostat. pl. a parc. č. 1209/1 
ostat. pl., vše  v k. ú.  Nemilany, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
27. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojek na pozemcích parc. č. 
654 ostat. pl. a parc. č. 1209/1 ostat. pl., vše  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
28. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 94/96, parc. č. 94/58, parc. č. 
94/33, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1,  parc. č. 94/5, parc. č. 94/91,  parc. č. 124/11, vše ostat. 
pl., vše 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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29. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. 
č. 94/96, parc. č. 94/58, parc. č. 94/33, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1,  parc. č. 94/5, parc. č. 
94/91,  parc. č. 124/11, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, vše  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
30. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 94/5,  parc. č. 93/27,  parc. č. 
93/114,  parc. č. 123/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
31. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. 
č. 94/5,  parc. č. 93/27,  parc. č. 93/114,  parc. č. 123/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – 
město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.11. 
 
32. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 94/5, parc. č. 93/27, parc. č. 
93/114, parc. č. 123/1,  vše ostat. pl.,  vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
33. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. 
č. 94/5, parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 123/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – 
město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.11. 
 
34. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 
146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. 
č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
35. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. 
č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes 
řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše 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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36. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 
146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. 
č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
37. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. 
č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes 
řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
38. pronájem nebytového prostoru - garážové stání č. 14 o výměře 18,90 m2 v 1. PP budovy 
č. p. 484 (ojekt občanské vybavenosti), Peškova č. o. 1,  na pozemku parc. č. st. 861 zast. 
pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
39. pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 13 o výměře 20,10 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 373 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 667, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o pronájem pozemku parc. č. st. 214 zast. 
pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 801 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o zaplacení dlužného nájemného dle 
smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 na pronájem pozemků parc. 
č. st. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 
m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v pravidelných měsíčních splátkách, každá 
ve výši 5.000,- Kč, počínaje měsícem prosincem 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
3. paní xxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2 a části 
pozemku parc. č. 96/2 orná půda o výměře  244 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
4. společnosti Agentura Rubico, s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1133/1 ostat. pl. 
o výměře 10 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
5. společnosti BONITREAL, s.r.o. o pronájem částí pozemků parc. č. 123/1 ostatní plocha 
o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 710/8 ostatní plocha o výměře 1 m2 a parc. 
č. 813/3 ostatní plocha o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1950/1 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2.   
 
6. pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem budovy bývalých veřejných toalet 
umístěných na části pozemku parc. č. 75/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. k vyklizení 
části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zahájit jednání o pronájmu pozemku parc. č. st. 214 zast. pl. 
o výměře 534 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s vlastníkem budovy č.p. 147 
(objekt občanské vybavenosti) panem Tomášem Teichmannem dle důvodové zprávy bod č. 
1.1.  
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu podat žalobu na odstranění přístupové komunikace ve vlastnictví 
pana xxxx, manželů xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxx z pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 
279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o 
výměře  244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc nebude-li do 31. 1. 2013 smlouva o nájmu pozemku parc. č. 94/2 
ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 
96/2 orná půda o výměře  244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřena dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
T: únor 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. bere na v ědomí 
1. změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu části pozemku parc. č. 105/49 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 125/8 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ze společnosti Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. na 
společnost PNS Grosso s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
2. změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu části pozemku 590/3 ostat. pl. o výměře 
10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pronájmu části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ze společnosti Maloobchodní prodej tisku, 
s.r.o. na společnost PNS Grosso s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
3. že ČR – Ministerstvo obrany zveřejnilo dne 16. 10. 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. 6.1. 
 
7. uděluje 
souhlas společnosti Tech Group a.s. s umístěním stavebních objektů na pozemcích parc. č. 
1062/5 ost. pl., parc. č. 1062/52 ost. pl., parc. č. 1062/60 ost. pl., parc. č. 1052/2 ost. pl., 
parc. č. 1052/62 ost. pl., parc. č. 607/48 ost. pl., parc. č. 1062/70 ost. pl., parc. č. 1062/51 
ost. pl. a parc. č. 938/21 ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 5.17. 
 
8. revokuje 
usnesení RMO ze dne 28. 2. 2012, bod programu 3.4 ve věci schválení pronájmu pozemků  
parc. č. parc. č. 2235 zast. pl. o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. pl. o výměře 1458 m2, 
parc. č. 2237 zast. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 
2239 zast. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2 a parc. č. 2240 
ostat. pl. o výměře 16308 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov panu xxxxxxxxxxxx důvodové 
zprávy bod č. 2.2.  
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9. trvá 
na svém usnesení ze dne 1. 11. 2011 ve věci schválení podání žaloby na zaplacení dlužné 
náhrady za užívání pozemků a dlužného nájemného dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-
NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 na pronájem pozemků parc. č. st. 214 zast. pl. o výměře 
534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc uzavřené se společností ART INTERIER TEICHMANN s.r.o., a to 
vůči společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. a vůči xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 460/69), parc. 
č. 460/7 o celkové výměře 3 887 m2 (dle GP parc. č. 460/7 o výměře 1 808 m2, parc. č. 
460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1 738 
m2), parc. č. 460/13 o celkové výměře 6 484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře 5 209 m2, 
parc. č. 460/71 o výměře 940 m2, parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), parc. č. 460/15 
o celkové výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 460/83 o výměře 
526 m2, parc. č. 460/84 o výměře 164 m2), parc. č. 460/16 o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 
460/72), parc. č. 460/17 o výměře 237 m2 (dle GP parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o celkové 
výměře 1 197 m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 
m2), parc. č. 460/19 o celkové výměře 1 227 m2 (dle GP parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, 
parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2, parc. č. 460/89 
o výměře 28 m2), parc. č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 
o celkové výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76 o výměře 45 m2, parc. č. 460/77 o výměře 
40 m2), vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.   
 
2. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi panem xxxxxxx, panem xxxxxxxxxx 
a paní xxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
činí  1 156,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5.8.  
 
3. prodej části 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 společnosti SERGE FASHION s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 272 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
4. prodej pozemku parc. č. 592/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 5 922,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 5.11.  
 
5. prodej pozemku parc. č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 129 540,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
6. prodej pozemku parc. č. st. 1196/3 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní xxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 040,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
7. prodej části 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 manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 
30 090,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14.  
 
8. prodej pozemků parc. č. st. 1603 zast. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 642/3  ostat. pl. 
o výměře 83 m2 a částí pozemků parc. č. 641 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 66 m2 a 
parc. č. 247/6 zahrada (dle GP „díl d“) o výměře 275 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 919 665,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 
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9. prodej pozemků parc. č. st. 1604 zast. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 642/2 ostat. pl. 
o výměře 71 m2, parc. č. st. 68/2  zast. pl. o výměře 17 m2 a částí pozemků parc. č. 247/6 
zahrada (dle GP „díl b“) o výměře 218 m2 a parc. č. 642/3 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 
0,10 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1 153 031,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 
 
10. prodloužení termínu splatnosti kupní  ceny za pozemky parc. č. 1062/5 ostat. pl. 
o výměře 236 m2, parc. č. 446/2 ostat. pl. o výměře 75 m2, části parc. č. 1062/52 ostat. pl. 
o výměře 391 m2 (dle GP parc. č. 1062/103), části parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 
1 749 m2 (dle GP díl „a“), části parc. č. 938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 m2 (dle GP díl „b“) a 
části parc. č. 938/23 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, společnosti Tech Group a.s., a to do 30. 11. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 
5.17. 
 
11. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností  
STAFOS – REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
12. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodního řadu 
a tlakové kanalizace, budované v rámci stavby „Novostavba RD – inženýrské sítě“,  na 
pozemcích  parc. č. 195 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 131/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
13. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace, budované v rámci stavby „Novostavba 
RD – inženýrské sítě“,  na pozemcích  parc. č. 195 ostatní plocha, ostatní komunikace a 
parc. č. 131/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxx jako budoucím dárcem 
dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
14. uzavření souhlasného  prohlášení mezi společností Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 
15. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na  stavby „Prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 1133/1 a 1221/1, k. ú. Slavonín“, 
na pozemcích parc. č. 1133/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1221/1 ostatní 
plocha,  ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely  xxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o prominutí náhrady za 
bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve výši 67,- Kč/m2/rok ode dne 2. 12. 2011 do dne nabytí účinnosti 
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 96/2 orná půda o výměře  244 m2, 
vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
3. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1083/1 ostat. pl. o výměře 86 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 4 273 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
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5. žádosti společnosti W-Invest a.s. o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 
272 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.457/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
7. žádosti společnosti M30 REALITY s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda 
o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
8. žádosti pana xxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
9. žádosti Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slunečnice o zrušení 
předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 887/133 
zast. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 887/134 o výměře 22 m2, parc. č. 887/135 o výměře 15 
m2, parc. č. 887/136 o výměře 29 m2, parc. č. 887/137 o výměře 15 m2, parc. č. 887/138 
o výměře 21 m2, parc. č. 887/139 o výměře 17 m2, vše zast. pl., parc. č. 887/198 o výměře 
375 m2, parc. č. 887/201 o výměře 383 m2, parc. č. 887/202 o výměře 505 m2, parc. č. 
887/211 o výměře 386 m2, parc. č. 887/212 o výměře 645 m2, parc. č. 887/214 o výměře 
851 m2, parc. č. 887/215 o výměře 628 m2, parc. č. 887/216 o výměře 33 m2 a parc. č. 
1221/2 o výměře 6 m2, vše zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6.  
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve věci 
schválení darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 
460/69), parc. č. 460/13 o výměře 6484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře 5 209 m2, 
parc. č. 460/71 o výměře 940 m2 a parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), parc. č. 460/15 
o výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 460/83 o výměře 526 m2 
a parc. č. 460/84 o výměře 164 m2), parc. č. 460/16 o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 
460/72), parc. č. 460/17 o výměře 237 m2 (dle GP parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o výměře 
1197 m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), parc. 
č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 o výměře 85 m2 (dle 
GP parc. č. 460/76 o výměře 45 m2 a parc. č. 460/77 o výměře 40 m2) vše ostat. pl., vše v k. 
ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 34 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků nezastavěných 
komunikací č. I/35, dle GP č. 426-101/2006 ze dne 24. 11. 2006 označených jako pozemky 
parc. č. 460/7 o výměře 1808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 
o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1738 m2, parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, parc. 
č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2 a parc. č. 460/89 o výměře 28 
m2, vše ost. plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a 
dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.   
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Přechod nemovitých v ěcí z vlastnictví ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uplatnit u organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR a státní příspěvkové organizace 
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Armádní Servisní, příspěvková organizace, žádost o zařazení nemovitých věcí splňujících 
podmínky ustanovení § 2c písm. a) až e) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, do seznamu 
nemovitých věcí, který bude předložen vládě České republiky ke schválení dle důvodové 
zprávy  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 201 (Dolní 
náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-
316/2012 na části pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, na části 
pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. st. 
622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha  a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, 
ostatní plocha), a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-
316/2012 část pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, zastavěná plocha a nádvoří, část 
pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st. 
622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní 
plocha), o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím,  
a budovy č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a 
nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, zastavěná 
plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní plocha), a pozemku parc. 
č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st. 
621, díl ,,d“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní 
plocha), o výměře 488 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím,  dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijatých kaucí ve výši 12.000.000,- Kč 
společnosti IES MORAVIA REAL a.s. a společnosti OIN Development a.s. dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
T: 13. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, 
zastavěná plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a 
nádvoří, na části pozemku parc. č. st. 622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha  a nádvoří, na části 
pozemku parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní plocha), a pozemek parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st. 622/1, díl ,,m“, 
zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. st. 621, díl ,,c“, zastavěná plocha a 
nádvoří, část pozemku parc. č. st. 622/2, díl ,,b“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku 
parc. č. 116/2, díl ,,g, h, i“, ostatní plocha), o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím,  
a budovu č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha  
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a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 na části pozemku parc. č. st. 621, díl ,,d“, zastavěná 
plocha a nádvoří, na části pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní plocha), a pozemek parc. 
č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 1165-316/2012 část pozemku parc. č. st. 
621, díl ,,d“, zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 116/14, díl ,,f“, ostatní 
plocha), o výměře 488 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 120.100.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 8 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 8 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budov a pozemků.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí  
a budoucí záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 12.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
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 budou doručeny do 05. 12. 2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ  1 a 2“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na 
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídky budov a pozemků se uskuteční dne 09. 11. 2012 a 23. 11. 2012 vždy  
v 08:00 hod. Informace o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách 
včetně znaleckých posudků lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru 
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488  459, 588 488 458. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. souhlasí 
se změnou lhůty splatnosti kupní ceny za prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na 
pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, a to do 
31.12.2012, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 
1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na 
společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na 
pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, paní xxxxxx, za kupní cenu ve výši 837.600,- Kč,  z toho za jednotku 823.905,- Kč, 
a za pozemek 13.695,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce paní xxxxxx a nabídce paní xxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 196/16 v domě 
č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
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8. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijatých kaucí ve výši 10.000,- Kč paní 
xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
T: 13. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 
388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 3.166.000,- Kč, z toho 
za jednotku 2.447.662,-Kč, a za pozemky 718.338,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 
501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na 
společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na 
pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.210.151,- Kč, z toho za jednotku 
1.010.205,- Kč, a za pozemek 199.946,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce paní xxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxxx a nabídce manželů xxxxxxxxxx ve věci 
prodeje bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 
501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na 
společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na 
pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
12. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijatých kaucí ve výši 10.000,- Kč paní 
xxxxxxxxxx, panu xxxxxx a manželům xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
T: 13. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na 
společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na 
pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, panu  xxxxxxxxxxx, za kupní  cenu ve výši 1.220.600,- Kč, z toho za jednotku 
1.211.620,- Kč, a za pozemek 8.980,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 727 
(Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.7. 
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15. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
T: 13. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, manželům xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 621.000,- Kč, z toho za jednotku 
617.884,- Kč, a za pozemek 3.116,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická 32) na pozemku parc. č. st. 
287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na 
společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na 
pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 755.556,- Kč, 
z toho za jednotku 308.471,- Kč, a za pozemek 447.085,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
18. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
T: 13. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
19. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 195/21 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
363/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
363/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 646.000,- 
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 760.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
03. 12. 2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,  Hynaisova 10, 779 
11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně 
uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 6 – BYT Č. 21“. 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, nebo doklad o 
složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 15. 11. 2012 a dne 26. 
11. 2012 vždy v 09:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 117/6 v domě č. p. 117 (Černá cesta 43) na pozemku parc. 
č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na 
společných částech domu č. p. 117, v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou 
obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  924.000,- Kč (cena obvyklá dle 
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znaleckého posudku činí 1.320.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 03. 12. 2012 do 17:00 
hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,  Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky 
budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT 
– CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ CESTA 43“. 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, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- 
Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 13. 11. 2012 a dne 27. 11. 2012 vždy v 8:30 hod., 
dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
21. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní 
cenu ve výši 917.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.310.000,- Kč). 
Nabídky budou doručeny do 03. 12. 2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA ZIKOVA 
5“. 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, nebo doklad 
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
Olomouc 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 dne 13. 11. 2012 a dne 27. 
11. 2012 vždy v 9:45 hod., dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
22. 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 03. 12. 
2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,  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, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- 
Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje 
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o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od 
něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 13. 11. 2012 v a dne 27. 11. 2012 vždy 
v 11:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
23. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.050.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 03. 12. 2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA GORAZDOVO NÁM. 4“. Na 
obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce 
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a 
nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob 
jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení 
kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad 
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
Olomouc 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 dne 13. 11. 2012 a dne 27. 
11. 2012 vždy v 9:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
24. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.109.500,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.585.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 03. 12. 2012 do 17:00 
hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA STIBOROVA 22“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u 
právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na 
depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- 
Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 13. 11. 2012 a dne 27. 11. 2012 vždy v 10:15 
hod., dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
25. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
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2.499.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.570.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 03. 12. 2012 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA RIEGROVA 17 – Č. 394/3“. 
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, nebo doklad 
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
Olomouc 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 dne 15. 11. 2012 a dne 26. 
11. 2012 vždy v 9:00  hod., dle důvodové zprávy bod 1.17. 
 
26. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/12, zahrada, o výměře 36,40 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
7 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenská zařízení na částech pozemků parc.č. 130 zastavěná plocha a nádvoří, 136/3 
ostatní plocha, parc.č. 1115 ostatní plocha, parc.č. 1120/5 ostatní plocha, parc.č. 1229/20 
ostatní plocha, parc.č 1231/1 ostatní plocha, parc.č 1231/6 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Slavonín, obec Olomouc, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1265-505/2012, a 
v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Výše uvedené pozemky jsou ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, které je stranou povinnou. Stranou oprávněnou je 
společnost SMP Net, s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění umístění, zřízení a 
provozování přeložky sdělovacího zařízení, chodníku, přejízdné úpravy a úpravy vozovky 
v souvislosti s vybudováním autobusové zastávky MHD na části pozemku parc.č. 32/2 
ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
1228-61/2011, a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se stavebními 
úpravami, opravami či odstraněním přeložky sdělovacího zařízení, chodníku, přejízdné 
úpravy a úpravy vozovky v souvislosti s vybudováním autobusové zastávky MHD. Výše 
uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která je stranou 
povinnou. Stranou oprávněnou je statutární město Olomouc. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
stavby „Silnice Chválkovická I/46“ (umístění a provozování dělících ostrůvků s přechody pro 
chodce, zúžení profilu vozovky) k nově vzniklým pozemkům parc. č. 98/18 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 37 m2, parc. č. 98/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 a 
parc. č. 98/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, které byly odděleny z pozemku 
parc.č. 98/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, a to 
na základě geometrického plánu č. 238-61/2011 a dále k nově vzniklým pozemkům parc.č. 
1413/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, parc.č. 1413/10 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 72 m2, parc.č. 1413/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 a 
parc.č. 1413/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, které byly odděleny z pozemku 
parc.č. 1413/1 ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to na základě 
geometrického plánu č. 1228-61/2011 a v právu vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky 
v souvislosti s opravami, údržbou, změnami a odstraněním stavby „Silnice Chválkovická I/46“ 
pro oprávněného z věcného břemene, tj. Statutární město Olomouc, nebo jím pověřené 
právnické či fyzické osoby. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, které je stranou povinnou. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc.č. 93/134 ostatní plocha, parc.č. 93/2 
ostatní plocha, parc.č. 411 ostatní plocha, 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, a to o celkové ploše 740 m2. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 460/7 ostatní plocha 
v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na 
pozemku parc.č. 116/14  v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce ve prospěch SMP Net, s.r.o., Ostrava. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to na 
pozemku parc.č. 653/4 zahrada v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a na pozemku 
parc.č. 106/3 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce ve prospěch SMP Net, s.r.o., Ostrava. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 
předložené důvodové zprávy 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 480/31 o výměře 57 m2 a parc.č. 
480/32 o výměře 24 m2, oba v k.ú. Neředín, které vznikly oddělením z pozemku parc.č. 
480/26 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, z vlastnictví Společenství pro dům 
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Generála Píky 2,4 Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve 
výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12115 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Křižovatka Tovární - Rolsberská - oprava SSZ“ archivní číslo 12115. 
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. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy 
c) 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  Ing. Ivo Vlacha k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 11103– námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb námitce stěžovatele proti rozhodnutí 
zadavatele o vyloučení z  veřejné zakázky s názvem „Rozvoj výstaviště Flora“ archivní číslo 
11103 z důvodů uvedených v  DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 1. 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012 
dle důvodové zprávy 
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny – Žádost Hasi čského záchranného sboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
zařadit požadavek Hasičského záchranného sboru dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
ihned zařadit požadavek Hasičského záchranného sboru do soupisu nekrytých požadavků 
v rozpočtu města 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 8. 1. 
 
 
12 Smlouva s EIB - část B  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. deklaruje 
a) důvodovou zprávu 
b) skutečnost, že podmínkou při uzavření Smlouvy o financování - část B ve výši 500 mil. Kč 
je, aby SMOl realizovalo bankou uznatelné investiční akce s celkovými náklady min. 1 mld. 
Kč. Při vyčerpání celého úvěrového rámce, tzn. 1,5 mld. Kč je nutné realizovat uznatelné 
investice v celkové výši min. 3 mld. Kč 
 
2. souhlasí 
a) s přijetím úvěru ve výši 500 mil. Kč od EIB 
b) s tím, že o čerpání jednotlivých tranší bylo rozhodováno samostatným usnesením RMO a 
ZMO 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) přijetí úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč 
b) postup, kdy bude o čerpání jednotlivých tranší rozhodováno samostatným usnesením 
RMO a ZMO 
c) pověření pro primátora p. Martina Novotného a 1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha 
k podpisu Smlouvy o financování - část B včetně souvisejících dokumentů 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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13 OZV o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, 
sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstr aňování komunálních 
odpad ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
upravenou obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 792,-- pro rok 2013 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh na řešení platby kartou 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
14 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Horní nám. 21, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)   
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 50, o velikosti 1+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)  
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 41, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)  
d) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)  
g) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)  
h) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
i) U Letiště 6, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1k) 
l) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l) 
m) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m)  
n) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 40, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1n) 
o) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 79, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1o)   
p) Synkova 13, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)   
q) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)  
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3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemních smluv po odstěhování nájemce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
3. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy mimo pořadí s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
DCI KINO Olomouc, s.r.o., Sokolská 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b) 
 
5. nevyhovuje žádosti xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
15 Změny jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů k 1.12.2012 dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat novou smlouvu s Pradera SC Haná Olomouc a.s. s platností od 1.12.2012 
T: 27. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
16 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Kmochova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Božetěchova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
17 Dodatek č.5 ke smlouv ě mezi SMOL a VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. akceptuje 
upravenou přílohu č.2 Dodatku č.5 podle schváleného rozpočtu 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek smlouvy č. 5 dle přílohy  
T: 13. 11. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
18 Překládací stanice odpad ů - aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit RMO návrh rozpočtové změny na pokrytí nákladů na zpracování aktualizované 
dokumentace, finanční prostředky budou převedeny na odbor investic 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. schvaluje 
zpracování projektové dokumentace na základě přímého zadání  firmě Stavoprojekt 
Olomouc, a.s. s termíny dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit RMO konečné řešení projektu včetně finálního rozpočtu a struktury financování 
projektu (po vyhlášení výzvy OPŽP) 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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19 Vánoční trhy 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený návrh konkrétní podoby vánočních trhů 2012 
 
3. pověřuje 
věcně příslušného náměstka uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě o pořadatelství 
Olomouckých vánoc 
T: 13. 11. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
připravit materiál k řešení náhradního parkování 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
20 Zahájení výb ěrových řízení u projekt ů na dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s průběžným zahájením výběrových řízení u projektů dle bodu 1.2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
21 Poskytnutí podpor z rozpo čtu SMOl v oblasti preve nce 

kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl a zůstatku finančních prostředků z nerealizovaných 
projektů v oblasti prevence kriminality  včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy  
u žádostí do 50 000,-Kč 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl a zůstatku finančních prostředků z nerealizovaných 
projektů v oblasti prevence kriminality včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy  
u žádostí nad 50 000,-Kč  
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4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl a zůstatku finančních prostředků z nerealizovaných projektů v oblasti prevence 
kriminality  u žádostí nad 50 000,-Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor v souladu s Pravidly pro poskytování podpor statutárním 
městem Olomouc 
T: 27. 11. 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
22 Poskytnutí podpor z rozpo čtu SMOl v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000,-Kč 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis. Kč 
 
4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: 27. 11. 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
23 Využití ve řejné fin. podpory u DIVADLA KONVIKT na projekt 

"15. mezinárodní festival DIVADELNÍ FLORA" v r. 201 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
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24 Využití ve řejné finan ční podpory poskytnuté TK PLUS s.r.o. na 
projekt "Hry V. letní olympiády d ětí a mládeže " v r. 2011  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
25 Kontrola hospoda ření za rok 2011 - Moravská filh armonie 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
26 Investi ční příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
investiční příspěvky v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
předložit příslušné rozpočtové změny na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
27 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
předložit příslušné rozpočtové změny na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
28 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: 27. 
 
 
29 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4, dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle upravené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 6, dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
30 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: 30. 
 
 
31 Stanovení termínu a návrh programu 16. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 16. zasedání ZMO: na středu 14. 11. 2012 od 9.00 hodin 
- místo konání 16. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 16. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
32 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. 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 
 
2. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 27. 11. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
změnu účelu využití přípěvků dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
33 Základní škola Olomouc, Stupkova 16 -  žádost o bezúplatný 

převod majetku  
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 Olomouc, Stupkova 16, dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
34 Jmenování člena statutárního orgánu Výstavišt ě Flora 

Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou v představenstvu Výstaviště Flora Olomouc,a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu v představenstvu Výstaviště Flora Olomouc,a.s. dle předložené důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nominaci Ing. Václava Johna do funkce člena představenstva Výstaviště Flora Olomouc,a.s. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
35 Dodatek č.1 ke Zřizovací listin ě Hřbitovy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Hřbitovy města 
Olomouce, příspěvková organizace 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
36 Pojmenování ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním nové ulice dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navržený název ulice 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

  
 


