
 

USNESENÍ 
 

z 4. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 14. 12. 2010  
 
 
 

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 14.12.2010 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 2 bodu 11 usnesení Rady města Olomouce ze dne 20.04.2010, týkající se omezení 
průjezdu kamionů 
- část 2 bodu 11 usnesení Rady města Olomouce ze dne 18.05.2010, týkající se 
problematiky Droždín - centrum 
- část 3 bodu 40 usnesení Rady města Olomouce ze dne 29.11.2010, týkající se 
Modernizace školní jídelny FZŠ Dr. Horákové  
- část 4 bodu 41 usnesení Rady města Olomouce ze dne 29.11.2010, týkající se 
Přichystalovy ulice - rekonstrukce komunikace 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemky parc. č. 28/5 orná půda o výměře 210 m2, parc. č. st. 139/2 
zast. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. st. 285/2 zast. pl. o výměře 5 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 723/1 orná půda o výměře 
569 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.   
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3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 189 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 837 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. 
pl. o výměře 25 m2, parc. č. 583/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda 
o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
5. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/238/2002/Pl ze dne 30. 1. 2003 
uzavřené s xxxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o části pozemků parc. 
č. 583/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr odprodat část pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o výměře 203 m2 
a část pozemku parc. č. 31/51 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 32 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. předběžný záměr vykoupit pozemky parc. č. 1761/2 trvalý travní porost  o výměře 
4 106 m2 a parc. č. 1748/4 trvalý travní porost o výměře  3 728 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc z vlastnictví paní Hany Pazderové  do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.    
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 3 154 m2 
v k.  ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do 31. 12. 2018 a část pozemku parc. č. 
680/3 trvalý travní porost o výměře 60 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to k  1. 10. běžného kalendářního roku – 
zúžení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.8.  
 
9. záměr odprodat část pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 1212 zast. pl.) 
o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 11 m2 
a část pozemku parc. č. 174/7 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 8 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
1.10. 
 
11. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1026/2 ostat. pl. o výměře 37 m2 
a část pozemku parc. č. 1029/32 zahrada o výměře 9 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy 
bod č. 1.11.   
 
12. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
13. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, 
část pozemku parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 4 954 m2 a část pozemku parc. č. 380/3 
ostat. pl. o výměře 1 810 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc Sportovnímu 
fotbalovému klubu Nedvězí do 31. 12. 2026 dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
14. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 125 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.15.   
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15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 
– rozšíření subjektů na straně nájemců dle důvodové zprávy bod č. 1.16.  
 
16. záměr darovat část pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje 
dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
17. záměr  pronajmout pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a část 
pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
18. záměr odprodat pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a část pozemku 
parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.19. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1045/25 ostat. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.  
 
20. záměr odprodat pozemek parc. č. 1120/8 ostat. pl. o výměře 309 m2, pozemek parc. č. 
1120/19 zast. pl. o výměře 156 m2, část pozemku parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2 
(dle GP díl „a“) a část pozemku parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP díl „b“), 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.21. 
 
21. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 68/20 ostat. pl.  
o výměře 2,70 m2  v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti D.P.U. CONSULTING, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
22. doplnění smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 380/23 ostat. pl. 
o výměře 633 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Olomouc - Hejčín statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
23. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 5 – tř. Kosmonautů 
pro prodej pečiva od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
24. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
25. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 265/207 
ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
26. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1165/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1165/1 
ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
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28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního 
řadu na pozemku parc. č. 1118/6 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
29. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1118/6 ostat. pl. v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl a parc. č. 1066 ostat. pl., vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 
31. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 824/73 ostat. pl 
a parc. č. 1066 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 680 orná půda a parc. č. 1937 ostat. pl., vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 680 orná 
půda a parc. č. 1937 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1958 ostat. pl., parc. č. 1945  trvalý travní 
porost, parc. č. 1856/3  zahrada, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1958 ostat. pl., 
parc. č. 1945  trvalý travní porost, parc. č. 1856/3  zahrada, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení  NN  na pozemcích  parc. č. 1465/1 ostat. pl. a parc. č.  629/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1059/20 ostat. plocha, parc. č. st. 104/2  zast. 
plocha, parc. č. st. 104/1 zast. plocha, parc. č. 1056/2 ostat. plocha,  parc. č. 1056/1 ostat. 
plocha, parc. č. 1055 ostat. plocha, parc. č. 150 ostat. plocha, parc. č. 1045/20 ostat. plocha, 
parc. č. 1045/15 ostat. plocha, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
38. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 151/2, parc. č. 152/2, parc. č. 
139/5,  vše ostat. pl. a parc. č. 162/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví  statutárního města Olomouce ve prospěch pozemku parc. č. 155 
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zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
39. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující  právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 151/2, 
parc. č. 152/2, parc. č. 139/5,  vše ostat. pl. a parc. č. 162/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví  statutárního města Olomouce ve prospěch 
pozemku parc. č. 155 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
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 plynovodních 
přípojek na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 601/1, parc. č. 600, parc. č. 602 a parc. č. 
604, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
41. 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. 148/3, parc. č. 601/1, 
parc. č. 600, parc. č. 602 a parc. č. 604, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
42. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 148/3, parc. č. 601/1, parc. č. 600, 
parc. č. 602 a parc. č. 604, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc pro společnost 
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
43. 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. 480/1 ostat. pl., parc. č. 
480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
44. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1420/3 ostat. pl., parc. č. 1163/1 zahrada, 
parc. č. 1452 ostat. pl., parc. č. 1163/3 trvalý travní porost, parc. č. 1405 ostat. pl., vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1420/3 
ostat. pl., parc. č. 1163/1 zahrada, parc. č. 1452 ostat. pl., parc. č. 1163/3 trvalý travní 
porost, parc. č. 1405 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
46. změnu smluvních podmínek u pronájmu objektu bez čp./če. jiná stavba s pozemkem 
parc. č. 1235 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti 
Telefónica 02 Czech republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dražby.net s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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48. pronájem části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 8 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 
4.6. 
 
49. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 21/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 21/24) v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
50. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 2 324 m2, parc. č. 128 
ostat. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 116/1 
trvalý travní porost o výměře 2 855 m2 a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc. (smlouva o nájmu č. 3) dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
51. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 
4 303 m2 a části pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc a části pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 2 482 m2 a části 
pozemku parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 38 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
společnosti MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy. (smlouva o nájmu č. 2) dle 
důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
52. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 128 ostat. pl. (dle GP parc. č. 128/6) o výměře 
115 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 
119 m2 a parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc. (smlouva o nájmu č. 4) dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
53. odstoupení od kupní smlouvy v případě, že do 27. 12. 2010 nebude připsána na účet 
statutárního města Olomouce kupní cena v plné výši schválená ZMO za odprodej části 
pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 (dle GP parc. č. 21/24) a pozemku 
parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
54. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2011 ve výši 
119.624.000,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
55. uzavření dodatku č. 41 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu 
a kanalizace uzavřené mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. dne 29.3.2000 ve znění pozdějších dodatků, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
                                                   
56. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a AIP-byty 
s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
57. uzavření  darovací smlouvy na stavbu vodovodu vybudovanou v rámci stavby „Výstavba 
3 RD a inženýrských sítí, U Solných mlýnů“, mezi  xxxxxxxxxxxxxx jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
58. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2005/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
                                                   
59. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
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60. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/3/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
61. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi   xxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.8.  
 
62. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi   xxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.9.  
 
63. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 Komunikace, chodník, 
plocha pro kontejnery, SO 02 Vodovodní řad, SO 03 Tlaková splašková kanalizace, SO 04 
Odvod dešťových vod, SO 06 Rozvody NN, SO 07 Veřejné osvětlení a SO 08 STL 
plynovodní řad, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 13 novostaveb 
rodinných domů Olomouc – Holice“, mezi statutárním městem Olomouc a společností  HSS 
stavební servis s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 
64. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 
Komunikace a chodník, SO 02 Vodovodní řad, SO 03 Tlaková splašková kanalizace, SO 04 
Odvod dešťových vod (s výjimkou  otevřeného a vsakovacího příkopu) a SO 07 Veřejné 
osvětlení budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 13 novostaveb 
rodinných domů Olomouc – Holice“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností HSS stavební servis s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 5.11. 
 
65. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností  DEVELOP BUILDING s.r.o., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 5.12. 
 
66. uzavření kupní smlouvy na stavby SO 1.01 Komunikace vč. chodníků, SO 1.09 Veřejné 
osvětlení, SO 1.03 Splašková kanalizace, SO 1.04 Vodovod, SO 1.02 Dešťová kanalizace 
a SO 1.12 Retenční nádrž, vybudované v rámci stavby“Obchodní a zábavní park Haná – I. 
Etapa – Páteřní komunikace a infrastruktura“  mezi společností GEMO OLOMOUC, spol. 
s r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 
ve výši  500 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13.  
                                                 
67. uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Kaskády Hejčín s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.14. 
                                                 
68. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Kaskády Hejčín s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 
69. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení vodovodního řadu, 
budovanou v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD v obci Olomouc - Lošov“, mezi statutárním 
městem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 
 
70. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení vodovodního řadu, budovanou v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD v obci 
Olomouc - Lošov“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  
xxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
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71. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu 
„Propojení tramvaje tř. Svobody – tř. Kosmonautů – hl. nádraží ČD v Olomouci“ mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Dopravním podnikem města 
Olomouce, a. s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 
72. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/20/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností Lidl Česká republika v.o.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
5.19. 
                                                   
73. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností Lesaffre Česko, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 
 
74. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.21. 
 
75. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.22. 
 
76. zveřejnění záměru přenechat k užívání  na základě dohody o užívání části nebytových 
prostor v 1. NP o výměře 5 m2 v budově č. p. 189 (Vejdovského č.o. 2) na pozemcích parc. 
č. st. 2150/3, parc. č. st. 1030 a parc. č. st. 2150/4, vše zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc tomu zájemci, který nabídne nejvyšší finanční částku na pokrytí poskytovaných 
služeb dle důvodové zprávy bod č. 5.23.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana  xxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
2. pana  xxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 40 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s tím, že pan Marek Albrecht uhradí statutárnímu městu 
Olomouc náhradu ve výši 143,- Kč/m2/rok za užívání části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. 
o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za období od 1. 1. 2010 do odstranění 
celodřevěného přístavku před restaurací Leguán“ nacházející se v objektu č. p. 160 
na pozemku parc. č. st. 198 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.17. 
 
3. pana  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 29. 11. 
2010, bod programu  2, bod  2.11.  ve věci schválení  pronájmu pozemků parc. č. 222 
o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana  xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní  
xxxxxxxxxxxxxx (id. podíl  1/2) statutárnímu městu Olomouc za smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
4. pana  xxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 29. 11. 
2010,  bod programu 2, bod  2.11. ve věci nevyhovění žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 o výměře 
5 104 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana  
xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní  xxxxxxxxxxxxxx(id. podíl 1/2) statutárnímu městu 
Olomouc za smluvních podmínek navržených panem  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
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3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod. 1.4 ve věci schválení uzavření 
dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/238/2002/Pl ze dne 30. 1. 2003 uzavřené s 
xxxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke zúžení předmětu nájmu o části pozemků parc. č. 538/35 
orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 538/40 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
2. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.29 ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 837 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. pl. o výměře 25 m2, 
parc. č. 538/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda o výměře 60 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizace dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 2.29 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na části pozemků parc. č. 837 ostat. pl. o výměře 5 m2, 
parc. č. 838 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 538/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 
583/40 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizací dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
4. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 4.28 ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 
9 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.21. 
 
5. usnesení RMO ze dne 2. 10. 2007, bod programu 2. bod 2.30 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů NN a VN 
na pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
6. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 2.30 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení  VN 
na pozemku parc. č. 1465/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
7. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, bod programu 2., bod 2.28 ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1059/20 ostat. plocha, parc. č. 104/2  zast. plocha, parc. č. 104/1 zast. 
plocha, parc. č. 1056/2 ostat. plocha,  parc. č. 1056/1 ostat. plocha, parc. č. 1055 ostat. 
plocha, parc. č. 1057 ostat. plocha, parc. č. 150 ostat. plocha, parc. č. 1045/20 ostat. plocha, 
parc. č. 1045/15 ostat. plocha, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
8. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 3.1. ve věci schválení  uzavření 
dohody o užívání části nebytových prostor v 1. NP o výměře 5 m2  v budově č. p. 189 
(Vejdovského č.o. 2) na pozemcích parc. č. st. 2150/3, parc. č. st. 1030 a parc. č. st. 2150/4, 
vše zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc 
a Organizační složkou OMNI FINANCE, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.23. 
 
4. uděluje 
souhlas Olomouckému kraji s umístěním  informační tabule na části pozemku parc. č. 1997 
ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
5. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 1. 2012 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 1. 2013 
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při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 978/4 zahrada o výměře 650 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
2. s prodloužením termínů pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 1. 
2012 a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 1. 
2013 při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 150/20 orná půda o výměře 
784 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 419 500,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 406 m2 (dle GP parc. č. 
633/31) a pozemku parc. č. 633/29 zast. pl. o výměře 72 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům   xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 717 478,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3.   
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 779/3 orná půda 
o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Dražby.net 
s.r.o. při kupní ceně ve výši 3 445 330,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
4. směnu části pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172  ostat. pl.) o výměře 
66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxx (ideální 
3/10),  xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  xxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a  xxxxxxxxxxx 
(ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 809/41 ostat. pl.) o 
výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikace ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  
xxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  xxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a  xxxxxxxxxxxx  (ideální 1/10) s 
tím, že  xxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 
31 470,- Kč,  xxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši 31 470,- Kč,  xxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového 
rozdílu ve výši 31 470,- Kč a  xxxxxxxxxxxxxx  uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek 
cenového rozdílu ve výši 10 490,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
5. bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 o výměře 
534 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2 a částí pozemků parc. č. 132/15 o výměře 76 m2 
(dle GP parc. č. 132/123), parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 (dle G P parc. č. 613/2), parc. č. 
590/4 o výměře 209 m2 (dle GP parc. č. 590/13), parc. č. 800/4 o celkové výměře 1 434 m2 
(dle GP parc. č. 800/29 o výměře 195 m2, parc. č. 800/30 o výměře 196 m2, parc. č. 800/31 
o výměře 1 040 m2, parc. č. 800/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 800/33 o výměře 2 m2), parc. 
č. 800/10 o výměře 110 m2 (dle GP parc. č. 800/34), parc. č. 705/1 o výměře 363 m2 (dle 
GP parc. č. 705/1), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací 
a chodníků z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Fakultní nemocnice 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
6.  bezúplatný převod části  pozemku parc. č. 533/9 orná půda o výměře 248 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
7. výkup částí pozemku parc. č. 187/8 ostat. pl. (dle GP díl „a“ o výměře 41 m2 a díl „b“ 
o výměře 8 m2) v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPIKAS, s.r.o. 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 820,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10.  
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8. odprodej ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideálního 
podílu 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl „a“) a ideálního 
podílu 1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 177 179,- Kč a ideálního podílu 1/3 
pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideálního podílu 1/3 části pozemku parc. 
č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl „a“) a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. st. 
77 zast. pl.  o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 177 179,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
9. darování pozemků parc. č. 1081/101 o výměře 1 763 m2, parc. č. 1081/104 o výměře 
1 106 m2, parc. č. 1081/108 o výměře 407 m2, parc. č. 1081/87 o výměře 51 m2, parc. č. 
1081/84 o výměře 875 m2, parc. č. 1081/82 o výměře 7 m2 a parc. č. 1081/69 o výměře 
3 454 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 4.13.  
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/80 zast. pl. 
o výměře 1 267 m2 a část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 1 798 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. při kupní ceně 
ve výši 919 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
11. odprodej pozemků parc. č. 865/1 zahrada o výměře 809 m2 a parc. č. 865/2 zast. pl. 
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 413 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
12. směnu části pozemku parc. č. 12/23 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 59 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 
187/2 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti GRIOS s.r.o. s tím, že společnost GRIOS s.r.o. uhradí statutárnímu městu 
Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši  48 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16.    
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 (dle GP parc. č. 
21/24) a pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 11 624 200,- Kč 
za podmínek dle důvodové zprávy dle varianty A1 dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 (dle GP parc. č. 
21/24) a pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. za kupní cenu ve výši ????,- Kč (bude 
doplněno na jednání ZMO) za podmínek dle důvodové zprávy dle varianty A2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.17.  
 
15. odprodej části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 (dle GP parc. č. 
21/24) a pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. za kupní cenu ve výši ????,- Kč (bude 
doplněno na jednání ZMO) za podmínek dle důvodové zprávy dle varianty A3 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.17.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 
189 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 117 
m2 v  k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 



 12

3. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o 
výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. žádosti společnosti MORAVO trading spol. s r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 128 
ostat. pl. o výměře 115 m2 (dle GP parc. č. 128/6) v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části 
pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 (dle GP parc. č. 468/6) a parc. č. 116/1 
trvalý travní porost o výměře 9 736 m2 (dle GP parc. č. 116/8), vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
6. žádostem společností Dražby.net s.r.o. a HOPR GROUP, a.s. o odprodej části pozemku 
parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 a pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost 
o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17.   
 
7. žádostem společností Dražby.net s.r.o. a HOPR GROUP, a.s. o odprodej části pozemku 
parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 115 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc a částí pozemků parc. 
č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 a parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 22 ve věci výše kupní ceny 
při odprodeji pozemků parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 m2 včetně sloupu 
veřejného osvětlení, parc. č. 1666/12 lesní pozemek o výměře 12 586 m2 a části pozemku 
parc. č. 1684 zast. pl. (dle GP parc. č. 1684/2 zast. pl.) o výměře 271 m2, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu  xxxxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši 
947 078,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod dodatku 30 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 100/10 ostat. pl. 
o výměře 14 m2 a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 39 570,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.21. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
uložení a provozování vedení plynovodu, vedení veřejného osvětlení v konstrukci mostu, 
koordinačního kabelu a kabelu světelného signalizačního zařízení, tramvajové trati, 
komunikace a chodníku s cyklostezkou na pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti 
s  umístěním, provozováním, údržbou a opravami a úpravami, změnami nebo odstraněním 
předmětných inženýrských sítí, tramvajové trati, komunikace a chodníku. Budoucí věcné 
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břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkům parc.č. 446/1, 
parc.č. 446/13 a parc.č. 446/15, všechny v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
které jsou dosud vedeny na LV č. 10002 v majetku ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví 
státu Pozemkový fond ČR, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
zveřejnění záměru směnit pozemky parc.č. 106/52 ostatní plocha o výměře 196 m2 v k.ú. 
Olomouc-město, který je ve vlastnictví SMP Net, s.r.o., Moravská Ostrava za část pozemku 
parc.č. 106/3 ostatní plocha o výměře cca 196 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
který je vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.  
 
5.      ukládá  
JUDr. Martinu Majorovi v souvislosti se schválením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene dle bodu 1 důvodové zprávy zpracovat a podat řediteli Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem v Praze žádost o snížení částky 
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene. 
T:      8. 2. 2011 
O:     Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 11, ve věci kupujících při prodeji pozemku 
parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideálních 1/24  
xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- 
Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6  
xxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- 
Kč, podíl o velikosti ideální 1/6  xxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do 
SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho pozemek 39.800,- 
Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  
xxxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- 
Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti 
ideálních 1/24  xxxxxxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6  xxxxxxxxxxxxx za 
7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do SJM  xxxxxxxxxxxxxx za 14.600,- Kč, podíl o 
velikosti ideální 1/6 do SJM  xxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, kupní cena celkem 43.800,- Kč, z 
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toho pozemek 39.800,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 09. 2010, bod 5, část 11, ve věci schválení společného prodeje 
budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62,  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, 
a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 755 m2, vše 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytů, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62, zastavěná plocha a nádvoří, dle GP č. 292-
201/2010 o nové výměře 587 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových 
jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, za kupní 
ceny vypočtené dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 podlahové plochy 
bytů, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle GP č. 292-
201/2010 o nové výměře 251 m2,  vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
po bytových jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným 
nájemcům, za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, to je za 7.500,- Kč/m2 
podlahové plochy bytů, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 237 m2, 
a část pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 504 m2, (dle  GP č. 
292-201/2010 parc. č. st. 63/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 741 m2), vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat  bytovou  jednotku č. 189/9 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15)  na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 727/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 
190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 727/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 
1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/41 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 
1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 
na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
596/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 629.000,- Kč, z toho za jednotku 
622.137,- Kč, za pozemek 2.863,- Kč a náklady 4.000,- Kč, manželům paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 
603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní  
cenu  629.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 
3.2. 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/76 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 
1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 
na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu ve výši 393.000,- Kč, z toho za 
jednotku 387.915,- Kč, za pozemek 2.085,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky zřízení 
předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města 
Olomouce za kupní cenu  393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 3.3. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/8 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 
na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 393.000,- 
Kč, z toho za jednotku 387.767,- Kč, za pozemek 2.233,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za 
podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu  393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření 
kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/27 v budově 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 budovy 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 xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 778.960,- 
Kč, z toho za jednotku 771.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za 
podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu 778.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření 
kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 722/33 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 
800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 
na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc,  panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 393.000,- Kč, 
z toho za jednotku 388.379,- Kč, za pozemek 1.621,- Kč a náklady 3.000,- Kč, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního 
města Olomouce za kupní cenu 393.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, 
dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 481/6 v budově č. p. 481 (Slavonínská 20) na pozemku parc. č. st. 
179, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 
na společných částech budovy č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 
na pozemku parc. č. st. 179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc, 
panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 604.000,- Kč, z toho za jednotku 594.559,- 
Kč, za pozemek 5.441,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle 
§ 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní 
cenu 604.000,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 
3.7. 
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15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 
501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 
na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 
na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc,  paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za 
jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení 
předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města 
Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 3.8. 
 
16. bere na v ědomí 
úhradu kupní ceny za bytovou jednotku č. 485/13 v domě Selské náměstí 65 v Olomouci, dle 
důvodové zprávy bod 4.1. 
 
17. bere na v ědomí 
úhradu kupní ceny za bytovou jednotku č. 630/7 v domě Zikova 9, 11 v Olomouci, dle 
důvodové zprávy bod 4.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty mimo pořadí: 
Kosmonautů 18, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 2 s  xxxxxxxxxxxxxxx 
I.P.Pavlova 62, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 43 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
Okresní ředitelství policie ČR, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx., Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
d)           na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc – RMO dne 21.10.2010 schválila 
neprodloužení NS se jmenovanými z důvodu dluhu na nájmu bytu. Jmenovaní veškeré dluhy 
uhradili. 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Hnízdová Markéta, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce po úhradě dluhu 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d; 3 c, g)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, d, e, f) 
 
3. se změnou nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
dle důvodové bod 4)   
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle 
předložené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxna byt v DPS Politických vězňů 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxna byt v DPS Přichystalova 66,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 10053 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních 
statutárního města Olomouc - 1. žádost“ archivní číslo 10053. 
b) uzavření mandátní smlouvy se společností Gorgion s.r.o. na provedení tohoto zadávacího 
řízení. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora v jehož kompetenci je odbor investic k  podpisu všech rozhodnutí 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 10055 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc - 2. žádost“ 
archivní číslo 10055. 
b) uzavření mandátní smlouvy se společností Gordion s.r.o. na provedení tohoto zadávacího 
řízení. 
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2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 10057 – zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc - 3. žádost“ 
archivní číslo 10057. 
b) uzavření mandátní smlouvy se společností Gordion s.r.o. na provedení tohoto zadávacího 
řízení. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 4. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 10092 – 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 „Rozšíření oddělení sběru BRKO v Olomouci - nákup sběrových nádob“ archivní 
číslo 10092. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
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3. pověřuje 
náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D, k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 10. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 10088 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Pořízení výpočetní techniky“ archivní číslo 10088 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 11. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 10073 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem „Zabezpečení kanalizace Novosadský Dvůr - součást zad. 
řízení společně s Přeložkou kanalizačního sběrače C“ archivní číslo 10073. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 13. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 10071 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Výroba a vysílání MIK v regionální síti 2011“ archivní číslo 10071 uchazeči dle návrhu 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 14. 
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14 Veřejná zakázka č. 10072 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Výroba a vysílání MIK v kabelové síti 2010“ archivní číslo 10072 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 15. 
 
 
 
15 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010, včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
schvaluje rozpočtové změny roku 2010 dle upravené důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha schvalováním rozpočtových změn roku 2010, které se 
týkají zapojování cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 15. 12. 2010 do 
31. 12. 2010 
 
4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny roku 2010 - navýšení p říspěvku na provoz 

Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie 
Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. souhlasí 
s převodem mezi fondy v rámci příspěvkové organizace MDO dle bodu 1c důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
17 Rozpočtové zm ěny odboru správy r. 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn odboru správy r. 2010 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny odboru správy r. 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit  Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami odboru 
správy r. 2010 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
18 Rozpočtová zm ěna odboru školství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu odboru školství roku 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenou rozpočtovou změnou odboru 
školství r. 2010 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 3. 
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19 Lesy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8. 
 
 
 
20 Tramvajová tra ť Nové sady - harmonogram  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 
 
 
 
21 Okružní k řižovatka Hamerská - Lipenská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
22 Sběrač C - nájemní smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu B. důvodové zprávy a ukládá odboru majetkoprávnímu provést 
administrativní úkony potřebné k zajištění prominutí nájemného na kalendářní rok 2011 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
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23 CR - veletrhy a prezentace 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast města na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2011 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
24 Koncepce činnosti MPO na období 2011-2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Koncepci rozvoje činnosti MPO pro období let 2011 - 2014 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
25 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ul. Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
26 Karty typu "D"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení karet dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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27 Smlouvy s obchodními řetězci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti dle bodu A. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti dle bodu B. důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti dle bodu C. důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat schválené smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti 
T: 25. 1. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
28 Smlouva se spole čností SOS, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Olomouc a společností S.O.S., a.s. Olomouc, 
o poskytování fyzické ostrahy a úklidových služeb v areálu bývalých kasáren Olomouc 
Neředín  a areálu letiště Olomouc Neředín 
 
3. ukládá 
podepsat předloženou smlouvu 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 1. 
 
 
 
29 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
pravidla pro přidělování "Označení vozidla vlastníkem zpoplatněné místní komunikace" pro 
rok 2011 dle bodu A. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
metodiku pro vyřizování žádostí dle bodu B. důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
přidělení označení dle bodu D. upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
30 Zajišt ění noční dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zajištění noční dopravy dle bodu B2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
31 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy č.1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
32 Audit vymáhání dlužného nájemného z pronájmu nemovi tostí 

(následný)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
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33 Využití ve řejné podpory v roce 2009 u TJ Lokomotiva Olomouc 
na uspo řádání Velké ceny m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
34 Využití ve řejné podpory v roce 2009 u Atletického klubu 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
35 Aktualizace odpis ů příspěvkových organizací -  škol v roce 

2010, plán odpis ů na rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2010 dle důvodové zprávy a dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
plán odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2011 dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
36 Změna účelu využití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změnu účelu využití příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
37 Likvidace komár ů - příjem dotace z Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou zprávu 
 
2. schvaluje 
převzetí dotace dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
38 Informa ční systém ZOO Olomouc -  Smlouva o poskytnutí 

dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 2.730.880,- Kč na realizaci projektu CZ.1.12/3.1.00/14.00665 
Informační systém ZOO Olomouc za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy o poskytnutí 
dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Střední Morava, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 
na individuální projekt CZ.1.12/3.1.00/14.00665 Informační systém ZOO Olomouc 
 
4. souhlasí 
s navrženým složením realizačního týmu 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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39 Rekonstrukce IC Olomouc - Smlouva o poskytnutí dot ace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 1.727.959,90 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/3.1.00/14.00666 
Rekonstrukce IC Olomouc za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
na  individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/3.1.00/14.00666 Rekonstrukce IC Olomouc 
 
4. souhlasí 
s navrženým složením realizačního týmu 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
40 Přednádražní prostor - ukon čení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Přednádražní prostor" včetně 
výpisů ze zvláštního bankovního účtu č. 3432992/0800 do konce roku 2021 dle bodu 4.3 
důvodové zprávy 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Přednádražní prostor" do konce roku 2021 dle bodu 4.3 důvodové 
zprávy  
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Přednádražní prostor" 
do konce roku 2021 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
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5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 3432992/0800  projektu "Přednádražní prostor" dle bodu 3.2 důvodové 
zprávy 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. 
minimálně do 1. 12. 2015) a během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace 
prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být zřízeno 
věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez předchozího písemného 
souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední morava dle bodu 4.1 důvodové zprávy 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
41 Žádost - Okresní soud v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
42 Žádost - Policie ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ekonomickému odboru, jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek prominout 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
43 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 2 "Podpisového řádu 

statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 1. 2011  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 
 
 
44 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 2 "Vnit řního p ředpisu 

o zajišt ění havarijní služby statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2011   
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 1. 
 
 
 
45 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 20 "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. 20 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 2. 
 
 
 
46 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 32. 
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47 KMO - rozší ření obor ů činností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s rozšířením oborů živnostenské činnosti u Knihovny města Olomouce příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím RMO uvedenou příspěvkovou organizaci 
T: 11. 1. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
48 RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zastoupení města v orgánech Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy dle doplněné 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
49 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce,      
a. s., Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Výstaviště Flora Olomouc, a. s. a Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. 
 
3. ukládá 
Martinu Novotnému, primátorovi města Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při 
výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy  
T: prosinec 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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50 Zpráva o výsledku kontroly FÚ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
průběžně informovat RMO o průběhu řízení 
T: průběžně 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
51 Veřejná zakázka č. 10068 - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. ruší 
pracovní skupinu ustavenou dne 4.10.2010 
 
3. pověřuje 
jednat ve věci nájemní smlouvy novou pracovní skupinu dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy  
T: 11. 1. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
 
52 Koncept územního plánu Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
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53 Severní spoj  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
var. d) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var. d) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 1. 
 
 
 
54 Výšková zonace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v bodě 1. var.b) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy, v bodě 2. var. a) pokynu dle 
závěru upravené důvodové zprávy, v bodě 3. pokyn dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat v bodě 1. var. b) pokynu, v bodě 2. var. a) pokynu, v bodě 3. schválený pokyn 
do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 2. 
 
 
 
55 Zástavba podél ul. Dlouhá  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
var.a) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var. a) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 3. 
 
 
 
56 Umíst ění Úřadu práce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
var. b) dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var. b) do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 4. 
 
 
 
57 Lokalita Zlatý d ůl v Lošov ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
var. b)  pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var. b) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 5. 
 
 
 
58 Neředínský horizont  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pokyn dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
 
 
 
 



 37

3. ukládá 
zapracovat pokyn do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
pořídit krajinářskou studii neředínského horizontu 
T: 31. 5. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 6. 
 
 
 
59 Přesun autobusového nádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
var. b) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var.b) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 7. 
 
 
 
60 Varianty řešení železni ční trati 275  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
var. a) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var. a) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 8. 
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61 Lokalita Pod Bo řím v Radíkov ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
var. a) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat var. a) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 9. 
 
 
 
62 Varianta umíst ění autokempu ve Slavonín ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu b) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat variantu b)  pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 10. 
 
 
 
63 Lokalita soutok  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu a) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat variantu a) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 11. 
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64 Lokalita Einsteinova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu b) pokynu dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zapracovat variantu b) pokynu do Návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
T: 25. 1. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 12. 
 
 
 
65 Zastupování SMOl na valné hromad ě 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 
 
- navrhnout odvolání všech stávajících zástupců SMOl v představenstvu a dozorčí radě SK 
Sigma Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
- navrhnout nové zástupce SMOl do představenstva a dozorčí rady SK Sigma Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
- předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu SK 
Sigma Olomouc, a.s. a odvolání všech stávajících zástupců SMOl v orgánech SK Sigma 
Olomouc, a.s. na nejbližší jednání ZMO 
 
- předložit radou doporučený návrh nových zástupců SMOl do představenstva a dozorčí rady 
SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 40. 
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66 Rozpočtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 41. 
 
 
 
67 Zahrani ční služební cesta v rámci projektu Po stopách sv. J ana 

Sarkandra  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
účast zástupců města Olomouce na tiskové konferenci ve Skočově konané v rámci projektu 
Po stopách sv. Jana Sarkandra dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
 
 

 

 

  
  
Martin Novotný  v. r.                                                            Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                 1. náměstek primátora 


