
 

USNESENÍ 
 

z 90. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22. 12. 2009  
 
 
 

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 Úprava provozního programu DPMO, a. s. v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle varianty č. 2 části  A. důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
postupovat dle varianty č. 1 části B. důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy bod A 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Smlouva se spole čností S.O.S. a. s. Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy se společností S.O.S. akciová společnost, Olomouc na ostrahu areálů 
bývalých kasáren Olomouc Neředín a letiště Neředín 
 
3. ukládá 
podepsat předloženou smlouvu 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Dodatek smlouvy č. 30 s TSMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 30 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností TSMO, a. s. za rok 2009  dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č.30 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projekt Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace k obdržení finanční podpory v rámci 
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Rekonstrukce VFO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic zpracovat zadání 
architektonické studie  v intencích důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Omezení pr ůjezdu kamion ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
OKR ve spolupráci s odborem dopravy zajistit stanovení místní úpravy dle důvodové zprávy 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
odboru dopravy na základě stanovení místní úpravy zajistit realizaci dopravního značení 
T: 9. 3. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
dále jednat s Policií ČR o možnosti řešení omezení průjezdu kamionů ulicí Okružní                
v Olomouci 
T: 23. 2. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
8 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Dolní náměstí-stavební úpravy“ na pozemku 
parc.č. st. 609 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je     
ve vlastnictví xxxxxxxxxx dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 111/6 ostatní plocha o výměře 41 m2 v k.ú. 
Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2118 
ostatní plocha o výměře 868 m2 a parc.č. 2121 ostatní plocha o výměře 168 m2, oba v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Ústav územního rozvoje, Brno do majetku statutárního města Olomouc dle bodu 4 přeložené 
důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti s umístěním, 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním kanalizačního vedení                
na pozemky parc. č. 290/1 ostatní plocha o výměře 12728 m2, parc. č. 290/6 ostatní plocha 
o výměře 8368 m2 a parc. č. 1278 vodní plocha o výměře 5654 m2, vše v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví Česká republika, Pozemkový fond České republiky. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za  cenu dle důvodové zprávy dle bodu 5 předložené 
důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu umístění, provozování a udržování místní komunikace – 
cyklostezky na pozemcích, parc. č. 219/1 vodní plocha, 219/2 vodní plocha, oba v k.ú. 
Bělidla, obec Olomouc, parc. č. 1473 vodní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc a parc. 
č. 853 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, vše ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit   
s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. Výše nájemného je stanovena na 35,-Kč za 1m2   
a rok, věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti stavby za cenu dle znaleckého 
posudku dle bodu 6 přeložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby se společností SMP Net, s.r.o. k pozemku parc. č. 938/1, p.č. 406/18, p.č. 406/21 
všechny v k.ú. Hodolany, obec Olomouc a pozemku parc.č. 204 a p.č. 213 , oba v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy 
předmětem věcného břemene bude právo zřídit a provozovat plynárenská zařízení a v právu 
vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemene bude zřízeno 
na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy a současně uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení na uvedených pozemcích a úhradě nákladů                          
s ní souvisejících dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Tř. Svobody 25, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Černá cesta 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1 s Organizací Klíč Olomouc dle důvodové 
zprávy bod  2 a) 
c) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1 č.b. 84 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 b)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením  nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
2.s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  4) 
 
4. revokuje 
usnesení ze dne 8.12.2009 bod 5, bod 2 písm. i) ve věci přidělení bytu Peškova 2, Olomouc, 
velikosti 2+kk, č.b. 43 s organizací Klíč Olomouc dle důvodové zprávy bod  2 a) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
10 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene odpovídajícího věcnému břemeni práva umístění, 
provozování, údržby a opravy devíti kusů zářivek nacházejících se na římse nad okny 
čtvrtého nadzemního podlaží budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) 
stojící na pozemku parc. č. st. 273,  zastavěná plocha a nádvoří, k osvětlení klasicistní římsy 
podpírané konzolami a části fasády budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 
4) obrácené do Horního náměstí a do Ostružnické ulice, vše v k. ú. Olomouc- město, obec 
Olomouc, ve prospěch společnosti Technické služby města Olomouce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 11. 
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11 Souhlas z řizovatele s vy řazením majetku p říspěvkové 
organizace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
žádost Moravského divadla Olomouc, příspěvkové organizace vyřadit a zlikvidovat 
neupotřebitelný majetek dle předloženého seznamu 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru písemně informovat MDO o udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 
neupotřebitelného majetku 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. pověřuje 
věcně příslušné náměstky primátora do 31. 12. 2009 k udělování písemného souhlasu           
k žádostem příspěvkových organizací o vyřazení, likvidaci případně odprodej 
neupotřebitelného majetku.  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
12 Plavecký stadion - ceny vstupného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravy cen vstupného dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned podepsat dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování plaveckého 
stadionu 
T: 12. 1. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
13 Souhlas z řizovatele s p řevodem části z fondu rezervního na 

fond investi ční příspěvkové organizace MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
Moravskému divadlu Olomouc, příspěvkové organizaci, převod části z fondu rezervního       
na fond investiční 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru písemně informovat Moravské divadlo Olomouc 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
 
Předložil: 

 
 
Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 16. 
 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
15 Souhlas z řizovatele s p řevodem části rezervního fondu             

k posílení fondu investi čního  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod ve výši 65 000,- Kč z rezervního fondu k posílení fondu investičního 
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3. ukládá 
ekonomickému odboru písemně informovat Hřbitovy města Olomouce, příspěvkovou 
organizaci, o udělení souhlasu s převodem ve výši 65 000,- Kč z rezervního fondu k posílení 
fondu investičního 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

      Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r. 
      1. náměstek primátora 

  
 


