
 
USNESENÍ 

 

z 16. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17. 4. 2007  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 

plněním); kontrola usnesení ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 17. 4. 2007 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení RMO s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) a B) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
4. vypouští ze sledování 
bod 28, část 7 usnesení RMO ze dne 4.11.2003, týkající se programu Podpora sociální 
inkluze příslušníků romských komunit - sub-programu Podpora terénní sociální práce 2004, 
dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 295/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 m2, parc. č. st. 
292/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 34 m2, parc. č. 475/20 ost. pl. o výměře 158 m2 a parc. č. 
475/19 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti C&H Farm, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr odprodat pozemek parc. č. 835/70 ost. pl. o výměře 22 m2  v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc společnosti  Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 654/1 ost. pl. o výměře 8 375 m2, parc. 
č. 653 zast. pl. a nádvoří  o výměře 268 m2, část parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře cca 
890 m2 a  část parc. č. 655/1 lesní pozemek o výměře cca 890 m2, vše  v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc Tělovýchovné jednotě Sokol Chomoutov dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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4. záměr pronajmout  a následně odprodat pozemek parc. č. 787/2 trvalý travní porost          
o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu 
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc paní Mgr. Janě Krejčiříkové dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 576/2 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti MORELLO, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 290/10 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu Milanu Daubnerovi dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
8. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 168 zast. pl. o výměře 170 m2 a parc. č. 45/46 orná 
půda o výměře 1 384 m2, vše v k.ú. Nový Svět, obec Olomouc panu Antonínu Mračkovi 
s možností splátek kupní ceny dle důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 172 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům Františku a Marii Moťkovým dle důvodové 
zprávy bod č. 1.12. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Lukáši Zimmermannovi dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
11. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN na 
pozemku parc. č. 386/1 ost. pl. v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN     
na pozemku parc. č. 661 ost. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
13. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování energetického 
zařízení a přístupu k tomuto zařízení v případě oprav a údržby na pozemku parc. č. 131/3 
ost. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
14. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN 22 kV 
a kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl., kabelového vedení NN a VN 
na pozemku parc. č. 1045/1 ost. pl. a kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 835/95 
ost. pl., vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
15. zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN na pozemku 
parc. č. 1721/6 ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
16. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo průchodu, průjezdu a vedení 
inženýrských sítí přes pozemek parc. č. 978/1 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. 978/7 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
17. uzavření smlouvy o umístění zařízení v Základní škole a Mateřské škole Olomouc, 
Nedvědova 17, obec Olomouc se společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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18. záměr směnit část pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku parc. 
č. 4 zahrada o výměře 85 m2, část pozemku parc. č. 23/1 zast. pl. a nádv. o výměře 17 m2 a 
část pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře 10 m2, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc   
ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
19. záměr odprodat část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Nové Sady       
u Olomouce, obec Olomouc společnosti INPOST, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
5.4. 
 
20. uzavření Dohody o způsobu výkonu práva věcného břemene se společností Provádění 
staveb Olomouc s.r.o. a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti ARES CZ, s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 487/1 orná půda             
o výměře 4 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. paní Jany Brdičkové a manželů Vladimíra a Michaely Mlčochových o bezúplatné zřízení 
věcného břemene obsahující právo příjezdu a přístupu přes pozemek parc. č. 247/3 trvalý 
travní porost v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
3. paní Radky Spurné o pronájem nebytového prostoru č. 4 o výměře 22,15 m2 v podchodu 
olomouckého přednádraží, Jeremenkova ul., obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
4. společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. o vyplacení neumořené investice dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 
5. paní Pavlíny Rozmahelové o rozšíření účelu v nebytovém prostoru o výměře 125,71 m2 
v objektu Pavelčákova č. o. 21 zast. plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc o teplou 
kuchyni, provoz výherních automatů, sběrnu Sazky a sportky a prodej párků v rohlíku, 
domácích klobás, studených nealkoholických nápojů a ostatního zboží přes prodejní okénko 
ve výloze dle důvodové zprávy bod  č. 3.4. 
 
6. pana Ing. Františka Žouželky o  pronájem části pozemku parc. č. 598/2 ost. pl. o výměře 
cca 15 m2 a části pozemku parc. č. 505/1 ost. pl. o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyčlenění dotčené plochy části parc. č. 652/1 lesní pozemek           
o výměře cca 890 m2 a  části parc. č. 655/1 lesní pozemek o výměře cca 890 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc z nájemního vztahu mezi  Správou lesů města Olomouce a 
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
T: 15.5.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku pozemku parc. č. 
787/2 trvalý travní porost o výměře 262 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzavřenou 
s panem Miloslavem Ondrou za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 
T: 15.5.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku pozemku parc. č. 
787/2 trvalý travní porost o výměře 262 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzavřenou 
s panem Bedřichem Šmýdem za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 
T: 15.5.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku pozemku parc. č. 
787/2 trvalý travní porost o výměře 338 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc uzavřenou 
s manžely Jiřím a Vlastou Veverkovými za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
T: 15.5.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 3. 4. 2007 bod programu 5 - Prodej domů, bod 1.6 ve věci 
schválení záměru prodat pozemek parc. č. 1663, ostatní plocha, o výměře 64 m2, v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
2. usnesení RMO ze dne 6. 2. 2007 bod programu 2, bod 4.18. ve věci schválení záměru 
pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 8 497 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
3. usnesení RMO ze dne 3. 4. 2007, bod programu 2, bod 1. 13 ve věci schválení záměru 
směnit část pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 115 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku parc. č. 4 
zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
4. usnesení RMO ze dne 6. 2. 2007, bod programu 2, bod 1. 16. ve věci schválení záměru 
odprodat část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nové Sady                
u Olomouce, obec Olomouc společnosti INPOST, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
5.4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemků parc. č. 1664 ost. pl. o výměře 424 m2 a parc. č. 1663 ost. pl. o výměře 
64 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRAPO s. r. o. za kupní 
cenu ve výši 207 730,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
2. znění darovací smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se závazky dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana Jiřího Veverky o odprodej pozemku parc. č. 782/2 trvalý travní porost             
o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
2. žádosti paní PaedDr. Dany Sedlákové o odprodej pozemku parc. č. 782/2 trvalý travní 
porost o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
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3. žádosti pana Ing. Františka Žouželky o odprodej části pozemku parc. č. 598/2 ost. pl.         
o výměře cca 15 m2 a části pozemku parc. č. 505/1 ost. pl. o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti paní Bohuslavy Šimoníkové o odprodej pozemku parc. č. 184/19 orná půda          
o výměře 1 253 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
5. žádosti pana Vlastimila Staňka o směnu pozemků parc. č. 1133 zahrada o výměře 141 m2 
a parc. č. 1205 ost. pl. o výměře 158 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví 
pana Vlastimila Staňka za pozemky parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2 a  parc. č. 978/8 
zahrada o výměře 269 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 32 ve věci schválení 
bezúplatného nabytí objektu k bydlení čp. 188 s pozemkem parc. č. st. 1964 zast. pl.             
a nádvoří o výměře 755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Správa 
vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 
 
12. vyhovuje žádosti 
pana Jaroslava Galáše o snížení výše nájemného za  pronájem části pozemku parc. č. 46/2 
zahrada o výměře 300 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
13. ukládá 
OKR ve spolupráci s majetkoprávním odborem předložit návrh kombinace bytové výstavby     
a DPS v předmětné lokalitě dle důvodové zprávy bod 5.1  
T: 26.6.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje zve řejnění záměru 
směnit pozemek parcela č. 539/34 orná půda o výměře 759 m2 v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsán na LV 859 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, ve společném jmění manželů pana Petra Korytara a 
paní Tamary Korytarové za  pozemek parcela č. 377/86 orná půda o výměře 5887 m2 
v katastrálním území Týneček, obec Olomouc, jak je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, a to s doplatkem cenového rozdílu, 
a dále schvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek parcela č. 509/13 orná půda o výměře 
554 m2, pozemek parcela č. 782/1 orná půda o výměře 1127 m2, pozemek parcela č. 782/8 



 6 

orná půda o výměře 426 m2, pozemek parcela č. 782/11 orná půda o výměře 796 m2            
a  pozemek parcela č. 539/25 orná půda o výměře 790 m2, všechny v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc, jak  jsou zapsány na LV 821 u katastrálního úřadu                 
pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, ve vlastnictví pana Petra Korytara     
za pozemek parcela č. 377/83 orná půda o výměře 3324 m2, pozemek parcela č. 377/84 
orná půda o výměře 789 m2 a pozemek parcela č. 377/76 orná půda o výměře 19308 m2 , 
všechny v katastrálním území Týneček, obec Olomouc, jak jsou zapsány na LV 10001          
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, a to bez 
doplatku cenového rozdílu, to vše dle bodu 1 upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění veřejné 
komunikace na části pozemku parcela č. st. 498 zastavěná plocha a nádvoří o dotčené 
výměře 5 m2, v katastrálním území Olomouc-město, jak je zapsáno na LV 691                  
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, ve vlastnictví 
pana Arnošta Mádra. Dotčená část předmětného pozemku bude upřesněna po zaměření 
geometrickým plánem. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem, aktuálním ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. To vše 
dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit na pozemcích 
parcela č. 141 vodní plocha, koryto vodního toku upravené nebo přirozené o výměře 9695 
m2, v katastrálním území Olomouc-město, a parc. č. 852/1 vodní plocha, koryto vodního toku 
upravené nebo přirozené o výměře 9874 m2, v katastrálním území Hodolany, vše obec 
Olomouc, ve vlastnictví Povodí Moravy s. p. přípojku NN pro inteligentní zastávky, tuto 
stavbu provozovat a vstupovat na dotčené nemovitosti za účelem údržby, oprav                    
a provozování stavby. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 11.900,-Kč, a to na dobu 
neurčitou. To vše dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení a provozování vedení 
světelného signalizačního zařízení křižovatky na pozemku parcela č. 471/1 ostatní plocha, 
dráha o výměře 11 968 m2 v katastrálním území Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví České 
republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční a dopravní cesty, státní 
organizaci, spolu s právem vstupu a vjezdu za účelem jeho oprav, údržby, změn                   
a odstranění,  za úplatu ve výši 11.900,-Kč, na dobu neurčitou, dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 210/2 ostatní plocha o výměře 311 m2            
a parc.č. 50/5 ostatní plocha o výměře 516 m2, vše v k.ú. Bělidla, obec Olomouc, jak je vše 
zapsáno na LV č. 216 ve vlastnictví Miroslava Barneta za pozemek parc.č. 290/32 ostatní 
plocha o výměře 783 m2 a část pozemku parc. č. 633/3 ostatní plocha o celkové výměře  
222 m2, dotčená výměra 120 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno 
na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu 
375.060,-Kč při výše uvedené předpokládané výměře pozemků. Výměra dotčené části 
pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem, dle bodu 9 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2.1 
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4 Veřejná zakázka č. 01/2007 SNO (720) - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb.  zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Celkové zateplení vnějšího pláště  a výměny výplní otvorů objektu Žilinská 26 , 
Škrétova 2 v Olomouci“ archivní číslo 720. 
- v souladu s ust. § 38 odst. 1  zákona č. 137/2006 Sb. seznam zájemců, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
 - v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
-  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 RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi posouzením 
kvalifikace dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona, 
- Správu nemovitostí Olomouc a.s. k provedení zadávacího řízení na základě uzavřené 
mandátní smlouvy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 713, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. jmenuje 
komisi pro otevírání obálek s dokumenty a posouzení kvalifikace včetně náhradníků  
ve složení dle důvodové zprávy.  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3.1 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 710, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
- v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek  
posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.2 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 711, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
- v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
- souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
- v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek  
posouzením kvalifikace dodavatelů dle § 59 odst. 1 výše citovaného zákona.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.3 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 721 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Požárníků - kanalizace, dodatek č. 2“ archivní číslo 721. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
- náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.4 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 722 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
- v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Chomoutov - hasičská zbrojnice, dodatek č. 3“ archivní číslo 
722. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
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3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.5 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 724 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Denisova Pekařská, dodatek č. 4“ archivní číslo 724. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.6 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 723 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Sluňákov SEV, dodatek č. 6“ archivní číslo 723. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.7 
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12 Veřejná zakázka č. 726 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Balbínova, Mojmírova, Horní Hejčínská - rekonstrukce 
komunikace, dodatek  č. 1“ archivní číslo 726. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.8 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 703 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 77 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, který nezdůvodnil                 
ve stanoveném termínu mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle návrhu  hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.  zadání veřejné zakázky s názvem 
„Centrum sportu a zdraví“ archivní číslo 703  uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3.10 
 
 
14 Bytové záležitosti - nájem byt ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě:  
U Letiště 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b.1 s Universitou Palackého v Olomouci dle důvodové 
zprávy bod 1) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Pacáková Dana, Tolstoj Ilja, U Letiště 4, Olomouc 
Hauerová Alena, U Letiště 2, Olomouc 
Menšíková Iveta, Politických vězňů 2, Olomouc 
Ryšánková Renáta, Politických vězňů 2, Olomouc 
Mgr. Dárek Roman, Pavelčákova 21, Olomouc 
Kutinová Jitka, Černá cesta 7, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 13, Olomouc 
Palová Anna, Černá cesta 13, Olomouc 
Čerchová Irena, Černá cesta 23, Olomouc 
Zlámak Jiří, Irena, Černá cesta 33, Olomouc 
Palátová Helena, Synkova 8, Olomouc 
Vrtěl Martin, Synkova 13, Olomouc 
Haluzová Marta, Jiráskova 9, Olomouc 
Chladnuchová Jana, Jan, U Letiště 2, Olomouc 
Pávek Miloslav, Jiráskova 10, Olomouc 
Černoch Karel, Markéta, Rumunská 11, Olomouc 
Janků Martina, Topolová 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
Drážný Josef, Františka, Politických vězňů 4, Olomouc 
Rosová Erika, P. Přichystala 68, Olomouc 
Navrátilová Alžběta, P. Přichystala 66, Olomouc 
Zatloukalová Jarmila, Peškova 1, Olomouc 
Vitovský Bohumil, Holečkova 9, Olomouc 
Schallerová Barbora, Holečkova 9, Olomouc 
Švrdlíková Jarmila, Příčná 2, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 2 b)   
     c) na 1 rok s nájemci: 
Matuška Zdeněk, Anna, Černá cesta 7, Olomouc 
Trilč Patrik, U Letiště 2, Olomouc 
Pacholíková Hana a Pavel, U Letiště 2, Olomouc 
Večeř Jakub, Balbínova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4 
 
 
15 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Řoutilem 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Jitkou Nováčkovou 
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4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Drahoslavem Holzknechtem 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.1 
 
 
16 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. st. 492, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, parc. 
č. st. 493, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 249 m2 a parc. č. st. 494, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 179 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 387/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m2,        
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 75 m2   
(v geom. plánu označen jako pozemek parc. č. st. 519/2, zastavěná plocha, jiná stavba,            
o výměře 75 m2) a části pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 13 m2 (v geom. plánu 
označen jako pozemek parc. č. 58/4, zahrada, o výměře 13 m2), vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 820-133/2005, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 501/7,  zahrada, o výměře 253 m2, v k. ú. Nové Sady    
u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 445/17, zahrada, o výměře 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
uzavření dohody o ukončení stávající nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 459/9, 
ostatní plocha, v k. ú. Povel, obec Olomouc, uzavřené dne 17. 4. 1996 mezi statutárním 
městem Olomouc, jako pronajímatelem, a Pavlou Nakládalovou, Janou Fréharovou, manžely 
Ing. Milanem a Marií Koutnými, manžely Alešem a Věrou Zbořilíkovými, manžely Julií a Ing. 
Vojtěchem Kohoutkovými, manžely RNDr. Tomášem a MUDr. Světlanou Brychtovými, jako 
nájemci, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
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8. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 459/9, ostatní plocha, o výměře 798 m2,    
v  k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc, jako pronajímatelem,         
a Pavlou Nakládalovou, Janou Fréharovou, Jaroslavem Zachovalem, Jaromírem Čechem, 
Drahomírou Čechovou, manžely Julií a Ing. Vojtěchem Kohoutkovými, manžely Danou a Ing. 
Vladimírem Brychtovými, jako nájemci, a to na dobu určitou do 31. 12. 2026 za nájemné 5,- 
Kč/m2/rok, za účelem užívání jako klidové zázemí domu dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 459/9, ostatní plocha, o výměře 24 m2,      
v  k. ú. Povel, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc, jako pronajímatelem,         
a Jaroslavem Zachovalem jako nájemcem, a to na dobu určitou do 31. 12. 2026  za nájemné 
15,- Kč/m2/rok, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání dle důvodové zprávy bod  1.6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou 
nově jako pozemek parc. č. 413/12, ostatní plocha, o výměře 29 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do SJM manželům Aleně a Janu Pospíšilovým za kupní cenu celkem 8.892,- Kč, 
z toho pozemek 7.142,- Kč a náklady 1.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou 
nově jako pozemek parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 81 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do SJM manželům Mgr. Lence a Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovým za kupní cenu celkem 
21.212,- Kč, z toho pozemek 19.103,- Kč a náklady 2.109,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou 
nově jako pozemek parc. č. 413/13, ostatní plocha, o výměře 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do SJM manželům Mgr. Lence a Mgr. Jiřímu Tkadlčíkovým za kupní cenu celkem 
13.497,- Kč, z toho pozemek 11.370,- Kč a náklady 2.109,- Kč, dle důvodové zprávy body 
bod 1.7. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou 
nově jako pozemek parc. č. 413/11, ostatní plocha, o výměře 74 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 28.660,- Kč, z toho pozemek 
26.663,- Kč a náklady 1.997,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 413/8, ostatní plocha, o výměře 274 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 1403-126/2006, a to část označenou 
nově jako pozemek parc. č. 413/14, ostatní plocha, o výměře 45 m2, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, PhDr. Petru Vodešilovi za kupní cenu celkem 13.070,- Kč, z toho pozemek 
11.073,- Kč a náklady 1.997,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
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15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 962/28 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 434/41801 na společných částech domu 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, nájemci Haně Raškové, za kupní cenu 63.766,- Kč, 
z toho za jednotku 61.894,- Kč, za pozemek 480,- Kč, náklady 1.392,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 3.1. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 999/14 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. 
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747               
na společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Věře Lónové,   
za kupní cenu 43.929,- Kč, z toho za jednotku 42.525,- Kč, za pozemek 575,- Kč, náklady 
829,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 591/6 v domě č. p. 591 (Stiborova 14) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 681/14097 na společných částech domu č. p. 591 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 681/14097 na pozemku parc. č. st. 1013, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, nájemcům Radkovi a Haně Kolavikovým, za kupní cenu 125.254,- 
Kč, z toho za jednotku 122.357,- Kč, za pozemek 1.145,- Kč, náklady 1.752,- Kč,      
dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 960/14 v domě č. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 509/26684 na společných částech domu č. p. 
959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 509/26684 na pozemku parc. č. st. 
135/4, 135/5, 135/6, vše zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
nájemci Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, za kupní cenu 164.857,- 
Kč, z toho za jednotku 159.959,- Kč, za pozemek 2.405,- Kč, náklady 2.493,- Kč,                 
dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 360/2 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11)                 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na společných částech domu č. p. 360, 361, 
362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 
544, vše zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemci Davidu 
Hénykovi, za kupní cenu 21.318,- Kč, z toho za jednotku 17.295,- Kč, za pozemek 139,- Kč, 
náklady 3.884,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 406/21 v domě č. p. 404, 405, 406 (Heyrovského 23, 25, 27)          
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 287/19504 na společných částech domu č. p. 404, 
405, 406 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 287/19504 na pozemku parc. č. st. 614, 
615, 616, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, nájemcům Prof. 
RNDr. Josefu Mikešovi, DrSc., a Ivaně Mikešové, za kupní cenu 40.836,- Kč, z toho za 
jednotku 24.165,- Kč, za pozemek 730,- Kč, náklady 15.941,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
3.6. 
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21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 610/13 v domě č. p. 610 (Stiborova 28) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 449/14608 na společných částech domu č. p. 610 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 449/14608 na pozemku parc. č. st. 985, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci Ludmile Valinčičové, za kupní cenu 91.271,- Kč, 
z toho za jednotku 89.645,- Kč, za pozemek 741,- Kč, náklady 885,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 3.7. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 494/19 v domě č. p. 494, 495 (Dlouhá 56, 58) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 458/29305 na společných částech domu č. p. 494, 495 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 458/29305 na pozemku parc. č. st. 604, 605, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci Iloně Kudličkové, za kupní cenu 
95.997,- Kč, z toho za jednotku 85.051,- Kč, za pozemek 750,- Kč, náklady 10.196,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.8. 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 959/4 v domě č. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 537/26684 na společných částech domu č. p. 
959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 537/26684 na pozemku parc. č. st. 
135/4, 135/5, 135/6, vše zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
nájemci Sylvě Weissové, zastoupené opatrovníkem paní Sylvou Hühnelovou, za kupní cenu 
199.123,- Kč, z toho za jednotku 195.129,- Kč, za pozemek 1.801,- Kč, náklady 2.193,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.9. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a                         
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, vše 
zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům 
Heleně a Eugeniuszu Boczylovým, za kupní cenu 185.578,- Kč, z toho za jednotku   
183.311,- Kč, za pozemek 1.109,- Kč, náklady 1.158,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1022/22 v domě č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na společných částech domu č. p. 1022, 
1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 
1372, vše zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Lucii 
Schneiderové, za kupní cenu 102.798,- Kč, z toho za jednotku 100.495,- Kč, za pozemek 
1.039,- Kč, náklady 1.264,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.11. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 717/19 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na společných částech 
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Ivaně a Michalu 
Doleželovým, za kupní cenu 105.187,- Kč, z toho za jednotku 103.204,- Kč, za pozemek 
721,- Kč, náklady 1.262,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.12. 
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27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 529/8 v domě č. p. 529 (Nálevkova 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 646/5412 na společných částech domu č. p. 529 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 646/5412 na pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří,  vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Boženě Kameníčkové, za kupní 
cenu celkem 28.033,- Kč (cena za jednotku 12.920,- Kč, za pozemek 9.085,- Kč a náklady 
6.028,- Kč), s možností úhrady I. části kupní ceny ve výši 21.573,- Kč do 90 dní od podpisu 
kupní smlouvy a II. části kupní ceny ve výši 6.460,- Kč formou 10 bezúročných splátek         
po dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.13. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 693/12 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 882/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 882/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Martinu a Lence Švandovým za kupní 
cenu 217.392,- Kč, z toho za jednotku 208.872,- Kč, za pozemek 7.521,- Kč,                 
náklady 999,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.14. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 693/42 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 966/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 966/63880 na pozemku parc.č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Evě Sorbiové za kupní cenu 
238.096,- Kč, z toho za jednotku 228.765,- Kč, za pozemek 8.237,- Kč, náklady 1.094,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.15. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 850/11 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 500/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 
850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 500/24427 na pozemku parc. č. st. 917, 
920, 921, 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
nájemcům Jiřímu a Zdence Vlčkovým, za kupní cenu 167.618,- Kč, z toho za jednotku 
164.510,- Kč, za pozemek 1.743,- Kč, náklady 1.365,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.16. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 443/4 v domě č. p. 443 (Pavelčákova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 279/4761 na společných částech domu č. p. 443 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 279/4761 na pozemku parc. č. st. 420, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Jaroslavu Lagronovi, za kupní cenu 95.024,- 
Kč, z toho za jednotku 85.740,- Kč, za pozemek 7.989,- Kč, náklady 1.295,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.17. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 612/3 v domě č. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na společných částech domu č. p. 611, 612 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. č. st. 986, 1020, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům Marku a Ivaně 
Kopeckým, za kupní cenu 147.069,- Kč, z toho za jednotku 143.123,- Kč, za pozemek 
2.145,- Kč, náklady 1.801,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.18. 
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33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 633/11 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, vše 
zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům 
Zdeňku a Vladimíře Rozsypalovým, za kupní cenu 186.028,- Kč, z toho za jednotku 
183.761,- Kč, za pozemek 1.109,- Kč, náklady 1.158,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.19. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 628/13 v domě č. p. 628, 627 (Zikova 15, 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/27510 na společných částech domu č. p. 628, 627 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. č. st. 930, 921, vše 
zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům 
Lubomíru a Janě Závodným, za kupní cenu 118.686,- Kč, z toho za jednotku 117.777,- Kč, 
za pozemek 361,- Kč, náklady 548,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.20. 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyhovět žádosti paní Jitky Vlachové ve věci pozastavení prodeje bytové jednotky č. 629/22 
v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755                   
na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 
na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady                    
u Olomouce, obec Olomouc, do doby pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu 
manželství, dle důvodové zprávy bod 3.21 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Mgr. Věry Junkové ve věci vrácení části kupní ceny za bytovou jednotku č. 
585/15 v domě č. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7147 
na společných částech domu č. p. 585 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7147 
na pozemku parc. č. st. 658, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, z důvodu špatného technického stavu domu a bytu, dle důvodové zprávy bod 
3.22. 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana Františka Wiedermana o odkoupení 5/6 pozemků parc. č. st. 72, zastavěná 
plocha a nádvoří, a parc. č. 50, zahrada, k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 4.1. 
 
38. schvaluje 
záměr prodat 5/6 pozemků parc. č. st. 72, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 50, 
zahrada, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc za podmínky uhrazení dlužného nájemného 
a stanovení kupní ceny dle znaleckého posudku dle upravené důvodové zprávy bod 4.1. 
 
39. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové  zprávy bod 4.2. 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5 
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17 Rozpočtové zm ěny roku 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2007 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2007 dle předložené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2007 dle předložené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2007 dle 
předložené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2007 dle předložené důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
18 Nekryté požadavky - památník RA a „Pivní festival“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy odst. I. variantu č. 1 
 
3. souhlasí 
s variantou b) dle důvodové zprávy odst. II. 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
19 Výsledky hospoda ření za SmOl za rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
a) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 
b)  v souladu s § 17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Olomouce v roce 2006, a 
to „bez výhrad“  
 
3. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce finanční vypořádání              
se státním rozpočtem a výsledky hospodaření SmOl za rok 2006 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8 
 
 
20 Protipovod ňová opat ření Nemilanka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrhovaný postup dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle bodu 1 navrhovaného postupu důvodové zprávy do investičního 
rozpočtu města na rok 2007  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9 
 
 
21 Parkovací objekty v centru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit majetkoprávní předpoklady v lokalitě č. 02 
T: 29.5.2007 
O: Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
3. ukládá 
předložit analýzu možnosti financování záměru č. 03 z Evropských fondů 
T: 29.5.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
prověřit majetkoprávní předpoklady v upravené lokalitě č. 06 
T: 29.5.2007 
O: Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10 
 
 
22 Návrh Zadání souboru zm ěn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje 
určit zastupitele pro spolupráci na pořizování Souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc, 
v souladu s § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 
3. ukládá 
předložit návrh Zadání souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy důvodové zprávy 
na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Zadání souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11 
 
 
23 Návrh zadání zm ěny č. XVI ÚPnSÚ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
určit zastupitele pro spolupráci na pořizování  změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc, v souladu       
s § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 
3. ukládá 
předložit návrh Zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc dle přílohy důvodové zprávy              
na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu:12 
 
 
24 Pořízení souboru zm ěn č. IV RP MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na zasedání ZMO návrh na pořízení souboru změn č. IV regulačního plánu MPR 
Olomouc dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení souboru změn č. IV RP MPR Olomouc dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13 
 
 
25 Plochy pro bydlení I.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat dokumenty dle varianty B) upravené důvodové zprávy 
T: 12.6.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14 
 
 
26 Pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
připojenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy pracovní skupiny dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
složení pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
pracovní skupině předložit RMO ke schválení upravenou „koncepci rozvoje bydlení města 
Olomouce“ 
T: 15.5.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15 
 
 
27 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit Program regenerace MPR pro rok 2007 ZMO dne 14.5.2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
projednat v komisi pro program regenerace památek MPR Olomouc možnosti využití dotace 
z Programu regenerace MPR a návrh vytypovaných objektů v majetku města předložit RMO 
T: 26.6.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15.1 
 
 
28 Komise m ěstských částí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy a předsedy komisí městských částí dle přílohy A důvodové zprávy 
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3. jmenuje 
členy a předsedy komisí městských částí dle upravené přílohy B a C důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
a) písemně poděkovat odstupujícím členům a předsedům KMČ 
b) písemně informovat všechny nově jmenované členy a předsedy KMČ  
T: 2.5.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16 
 
 
29 Audit vnit řních norem, jejich aktuálnost a soulad s platnými 

právními p ředpisy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat doporučená nápravná opatření uvedená v části IV. Zprávy odboru vnitřního auditu 
a kontroly č. 30/2006 o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 7. 3. 2007 pod bodem B) odst. 
1-8 
T: prosinec 2007 
O: vedoucí odboru správy 
 
3. ukládá 
ve spolupráci s vedoucím odboru správy MmOl zpracovat a předložit ke schválení 
oprávněným osobám návrh dosud nevydané interní normy ke stanovení postupu při 
zveřejňování údajů na úřední desce a elektronické úřední desce 
T: 4.9.2007 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
4. ukládá 
zpracovat a předložit oprávněným osobám ke schválení návrh dosud nevydané interní normy 
- vnitřního předpisu o používání výpočetní techniky a softwaru zaměstnavatele 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
5. ukládá 
zpracovat a předložit oprávněným osobám ke schválení interní normu - vnitřní předpis 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
zpracovat a předložit oprávněným osobám ke schválení novelizovanou interní normu - vnitřní 
předpis k bezpečnosti práce 
T: 2.5.2007 
O: technik PO a BP 
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7. ukládá 
předložit návrh na změnu organizační struktury MmOl a zřízení odborného legislativního        
a právního útvaru 
T: 26.6.2007 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
8. ukládá 
zpracovat a předložit oprávněným osobám ke schválení vnitřní předpis o kontrolní činnosti 
v působnosti MmOl a SmOl v návaznosti na vydání novely zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole, současně předložit návrh na změnu názvu odboru 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru vnit řního auditu a kontroly 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
30 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele v roce 2005 u  Základní školy a  Mate řské školy 
Olomouc - Nemilany, Raisova 1, p říspěvkové organizace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
 
 
31 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele v roce 2005 u Fakultní základní škola a Mate řská 
škola Olomouc. Hole čkova 10, p říspěvková organizace, I ČO 
70631000 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19 
 
 
32 Hospoda ření městského letišt ě Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 04/2007 
T: 2.5.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
33 Kontrola využití ve řejné finan ční podpory poskytnuté SmOl 

v roce 2006 -  Moravská vysoká škola Olomouc, obecn ě 
prosp ěšná spole čnost, I ČO 26867184, Jeremenkova 1142/42, 
772 00 Olomouc - Hodolany  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
34 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele v roce 2005 u Základní školy Olomouc, 
Heyrovského 33, p říspěvkové organizace, I Č 47657022 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
35 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle bodu 2. důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
umístění firmy dle bodu 3. důvodové zprávy v průmyslové zóně Šlechtitelů 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23 
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36 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
likvidaci zvedáku CE 205 v pořizovací ceně 28.302,- Kč dle důvodové zprávy bod 1. 
 
3. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně  127.062,90 Kč dle důvodové zprávy bod 2. 
 
4. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 119.976,54 Kč dle důvodové zprávy bod 3. 
 
5. schvaluje 
odpis oděvů v pořizovací ceně 285.374,90 Kč dle důvodové zprávy bod 4. 
 
6. schvaluje 
odpis autobusu v pořizovací ceně 250.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 5. 
 
7. schvaluje 
odpis movitých věcí v celkové pořizovací ceně 130.291,-  Kč dle důvodové zprávy bod 6. 
 
8. schvaluje 
odpis propagačního materiálu v pořizovací ceně 13.057,31 Kč dle důvodové zprávy bod 7. 
 
9. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 5. 060,- Kč dle důvodové zprávy bod 8. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 269.850,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.  
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 41. 580,- Kč dle důvodové zprávy bod 10. 
 
Předložil: Fischer Michael, MUDr., člen rady města 
Bod programu: 24 
 
 
37 Tarifní dohoda  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu 
T: 15.5.2007 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
38 Přechod pro chodce Keplerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci dle bodu A) důvodové zprávy 
T: 17.7.2007 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
 
 
39 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna-bar-MERLIN v ulici 
Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 19,2 m2 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Bar - herna ALFA v ulici 
Dlouhá 32, Olomouc, v rozsahu 22,36 m2 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v ulici 
Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení GARNET v ulici Lazecká 
88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení BOULDER BARU 9A 
v ulici nábřeží Přemyslovců, Olomouc, v rozsahu 30,6 m2 dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
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40 Návrh na poskytnutí VFP - bezbariérové úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na jednání ZMO dne 14.5.2007 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
schválenými RMO dne 22.3.2005 
T: 26.6.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. schvaluje 
rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
41 Žádost St řediska SOS o ve řejnou finan ční podporu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů o veřejnou finanční podporu 
do soupisu nekrytých požadavků  
 
3. ukládá 
předložit žádost Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů ke schválení na jednání ZMO 
dne 14.5.2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí veřejné finanční podpory Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů 
dle důvodové zprávy a vykrýt z rezervy města k dispozici 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29 
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42 Bezbariérová Olomouc - zám ěr roku 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Záměr bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2008 dle bodu 2 důvodové 
zprávy  
 
3. schvaluje 
předložení Záměru bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2008 do výzvy 
k předložení záměrů vyhlášené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany dle bodu 
2 důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
zpracování projektové dokumentace na trasy  J, K, L a M dle bodu 2 důvodové zprávy  
 
5. ukládá 
odboru investic zahájit výběrové řízení na zpracovatele  projektové dokumentace                 
na bezbariérové trasy J, K, L a M dle bodu 2 důvodové zprávy  
T: srpen 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
odboru investic uzavřít smlouvu na zpracování projektových dokumentací na bezbariérové 
trasy J, K, L a M dle výsledků výběrového řízení 
T: listopad 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. schvaluje 
zpracování projektové dokumentace na vybudování bezbariérového WC a nájezdové rampy 
ke vstupu A -  budova MmOl - Hálkova 20 dle bodu 2 důvodové zprávy  
 
8. ukládá 
odboru investic zahájit výběrové řízení na zpracovatele  projektové dokumentace na 
bezbariérové WC a nájezdovou rampu ke vstupu A - budova MmOl - Hálkova 20 dle bodu 2 
důvodové zprávy  
T: 14.8.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
9. ukládá 
odboru investic uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace na bezbariérové WC 
a nájezdovou rampu ke vstupu A - budova MmOl - Hálkova 20 dle výsledků výběrového 
řízení 
T: listopad 2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
10. schvaluje 
nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2008 
dle bodu 3 důvodové zprávy 
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11. ukládá 
nárokovat potřebné finanční prostředky v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2008 dle 
bodu 3 důvodové zprávy 
T: 18.9.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
12. schvaluje 
 prohlášení týkající se zajištění vlastních finančních prostředků potřebných na realizaci 
bezbariérových úprav v roce 2008 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
13. ukládá 
na jednání ZMO dne  14. 5. 2007 předložit ke schválení prohlášení týkající se zajištění 
vlastních finančních prostředků potřebných na realizaci bezbariérových úprav v roce 2008     
a nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 
2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit prohlášení týkající se zajištění vlastních finančních prostředků potřebných               
na realizaci bezbariérových úprav v roce 2008 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic       
pro rok 2008 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30 
 
 
43 Odtahy vozidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstku primátora Jiřímu Martinákovi zajistit vyhlášení poptávkového řízení k výběru 
subjektu provádějícího nucené odtahy dle kritérií uvedených v bodu 2 důvodové zprávy 
T: 12.6.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. ukládá 
předložit RMO ke schválení výsledky poptávkového řízení  
T: 12.6.2007 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. schvaluje 
složení komise dle důvodové zprávy 
 
 



 31

Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
44 Návrh zm ěn a dopln ění vyhlášky SmOl o placeném parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ustanovení pracovní skupiny složené ze zástupců Městské policie Olomouc, Odboru dopravy 
MmOl a Odboru koncepce a rozvoje MmOl 
 
3. pověřuje 
ředitele Městské policie Olomouc zpracováním nového nařízení SmOl upravujícího 
problematiku placeného parkování 
T: 17.7.2007 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
45 Ceny m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2006 osobnostem dle upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
udělit Cenu města za rok 2006 dle usnesení bodu č. 2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2006 ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
tiskovému oddělení zveřejnit osobnosti dle usnesení bodu č. 2 na internetu po schválení 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 33 
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46 Předzahrádky - provozní doba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část č. 2 bodu č. 20 usnesení RMO z 9.5.2006  
 
3. revokuje 
část č. 3 bodu č. 20 usnesení RMO z 9.5.2006 
 
4. schvaluje 
postup  řešení dle předložené důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit RMO upravený text vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
za účelem provozování předzahrádek mimo turistickou sezónu 
T: 5.6.2007 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 34 
 
 
47 Objednávka ve řejných služeb - dofinancování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35 
 
 
48 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu č. 7012013  o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  ze dne 
29.3.2007 dle přílohy č.2 
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3. pověřuje 
primátora statutárního města Olomouc podepsat smlouvu č. 7012013  o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR  ze dne 29.3.2007 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru investic zabezpečit odeslání dokladů požadovaných SFŽP ČR 
T: 2.5.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 37 
 
 
49 Kasárna Ne ředín, I. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtové změny roku 2007 
 
2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2007          
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtovou změnu roku 2007 dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38 
 
 
50 Nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce příspěvky přesahující  50 000,--Kč dle upravené 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 39 
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51 Vnit řní předpisy k ve řejným zakázkám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
A) „Vnitřní předpis k zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek a koncesního 
řízení statutárního města Olomouce“ 
B) „Vnitřní předpis k přidělování veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města 
Olomouce“ 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2007 
 
3. ukládá 
rozpracovat a konkretizovat „Koncepci zadávání veřejných zakázek“ dle závěrů z jednání 
RMO pro jednotlivé oblasti 
T: 12.6.2007 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
4. ukládá 
schválit pro SmOl „Koncepci zadávání veřejných zakázek“ včetně plánu elektronického 
zadávání veřejných zakázek 
T: 4.9.2007 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40 
 
 
52 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42 
 
 
53 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení k vjezdu do pěší zóny dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 43 
 
 
54 Návrh programu 4. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 4. zasedání ZMO, konaného dne 14. 5. 2007, dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 44 
 
 
55 Statut a Jednací řád Finan čního výboru ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
bod č. 17, usnesení ZMO ze dne 23. 09. 2003 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Statut a Jednací řád Finančního výboru ZMO 
 
4. ukládá 
předložit návrh na revokaci a nově Statut a Jednací řád na jednání ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: předseda finan čního výboru 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 46 
 
 
56 Delegov ání zástupce SmOl na valnou hromadu OLTERM & TD 

Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a.s.  dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SmOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 47 
 
 
57 Prodej objektu bývalé bažantnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodejem objektu bývalé bažantnice dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 48 
 
 
58 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí náměstka primátora na služební zahraniční cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 50 
 
 

 

 

Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
 


