
 

USNESENÍ 
 

z 73. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15. 1. 2013  
 
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 (v četně kontroly úkol ů s měsíčním, 
čtvrtletním, pololetním a ro čním pln ěním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO: 
- k termínu plnění 15. 1. 2013 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění měsíčně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části C) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části D) důvodové zprávy 
- s termínem plnění ročně dle části E) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), C), D), E) předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 21, část 3 usnesení RMO ze dne 11.1.2010 týkající se Aktualizace Analýzy rizik za rok 
2010 dle části E) důvodové zprávy 
- bod 36, část 3 usnesení RMO ze dne 31.1.2012 týkající se Aktualizace Analýzy rizik za rok 
2011 dle části E) důvodové zprávy 
- bod 31, část 3 usnesení RMO ze dne 1.6.2004 týkající se Databáze nájemného bydlení dle 
části E) důvodové zprávy 
- bod 17, část 5 usnesení RMO ze dne 17.10.2011 týkající se Botanické zahrady, rozária a 
Korunní pevnůstky dle části D) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 252,74 m2 v 1.NP, nebytového prostoru 
o výměře 12,60 m2 v 1.NP a nebytových prostor o celkové výměře 288 m2 v 1.PP budovy 
č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1  
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx s tím, že paní xxxxxx 
bude povinna uzavřít se statutárním městem Olomouc dohodu o přistoupení k závazku 
společnosti ELLAN GASTRO s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc ve výši 353 319,- Kč a 
tento dluh zaplatit před podpisem smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.   
 
3. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 15. 12. 2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
16. 1. 2006 na část pozemku parc. č. 938/46 ostat. pl. o výměře 6,5 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k rozšíření předmětu nájmu o část 
pozemku parc. č. 938/46 ostat. pl. o výměře 1,7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a 
k rozšíření účelu nájmu o umístění a provozování chladícího boxu na nealkoholické nápoje 
dle důvodové zprávy bod č. 1.6.   
 
4. pronájem částí pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
5. záměr změnit smlouvu o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 
14 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo 
dojít k upřesnění předmětu nájmu z části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 14 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc na pozemek parc. č. st. 1208 zast. pl. 
o výměře 14 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a účelu nájmu z umístění a 
provozování prodejního stánku na užívání budovy bez čp./če. (jiná stavba) ve vlastnictví 
nájemce  dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
6. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 883/3 ostat. pl. o výměře 219 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až 
po zpracování geometrického plánu dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 721 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 721 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
10.  záměr změnit smlouvu o nájmu ve znění dodatku č. 1 na pronájem částí pozemku parc. 
č. 999/4 ostat. pl. o celkové výměře 180 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít ke změně rozsahu předmětu nájmu z celkových 180 m2 na celkových 
274 m2 a ke změně účelu nájmu ze zřízení a užívání odstavné a manipulační plochy na 
užívání parkovací plochy ve vlastnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 414 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
     
12. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 762/20 zahrada o výměře 5 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 1082/7 
ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Výměra částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
13. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 291/12 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
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14. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
15. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
16. záměr prodat pozemky parc. č. st. 2494 zast. pl. o výměře 186 m2 a parc. č. st. 2497 
zast. pl. o výměře 202 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INTES 
OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
17. záměr prodat pozemek parc. č. 158/20 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 601/1 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
19. záměr prodat pozemek parc. č. 158/21 ostat. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.  
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 442 ostat. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 595 m2 a pozemek 
parc. č. 1782 zahrada o výměře 335 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. 359/14 orná půda o výměře 10 003 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 346/90 orná půda o výměře 4 053 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 496/2 orná půda o výměře 53 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
26. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 3. 4. 2001 na pronájem části pozemku 
parc. č. 70/2 zahrada o výměře 550 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít k změně rozsahu předmětu nájmu části pozemku parc. č. 70/2 
zahrada v k. ú. Lazce, obec Olomouc z 550 m2 na 1 050 m2 dle důvodové zprávy bod č. 
2.21.  
 
27. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 11. 11. 2009 na pronájem části pozemku 
parc. č.  399 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít ke změně rozsahu předmětu nájmu části pozemku parc. č.  399 
zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z 96 m2 na 124 m2 dle důvodové zprávy bod č. 
2.22. 
 
28. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 39,60 m2 v 1.NP budovy č. p. 725 (objekt 
k bydlení) na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23.  
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29. záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.  
 
30. záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
31. záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
32. záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 6 o výměře 21,50 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
33. záměr směnit pozemek parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 2 264 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 415/20 orná půda 
o výměře 162 m2, část pozemku parc. č. 415/19 ostat. pl. o výměře 1 145 m2 (dle GP parc. 
č. 415/25 ostat. pl.) a část pozemku parc. č. 416/11 ostat. pl. o výměře 228 m2 (dle GP parc. 
č. 416/79 ostat. pl.), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa Reality 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
34. záměr prodat část pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 
zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
35. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře 
100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
36. pronájem části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 116 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 37 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 11 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 200 m2, v k.ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 90 m2, v k.ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 75 m2, v k.ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 109/1 zahrada  o výměře 75 m2 v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
43. změnu smlouvy o výpůjčce ze dne 21. 8. 2007 na poskytnutí jako výpůjčky pozemků 
parc. č. 653 zast. pl. o výměře 268 m2, parc. č. 654/1 ostat. pl. o výměře 8 375 m2, části 
pozemku parc. č. 655/1 lesní pozemek o výměře 890 m2 a části pozemku parc. č. 652/1 
lesní pozemek o výměře 890 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové 
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zprávy bod č. 3.12. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 502 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 460 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc KČT - oblast Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
46. uzavření dohody o skončení výpůjčky části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 
124 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.16. 
 
47. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 506/3 o výměře 124 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.  
 
48. změnu smlouvy o nájmu ze dne 29. 6. 2012 na pronájem nemovitostí (objekt č. 1 – 
zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací kabina, objekt č. 4 – bývalé WC) s částí 
pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře  8 095 m2, budovy bez čp/če (objekt občanské 
vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 zast. pl. o výměře 102 m2 a pozemku parc. č. 
87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené se 
společností KINEZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17.  
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18.  
 
50. 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. 864/16 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 578 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.20.  
 
51. 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. 95/3, parc. č. 290/1, parc. č. 287, vše ostat. pl., v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
52. 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. 95/3, parc. č. 290/1, parc. č. 287, 
vše ostat. pl., v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
53. 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. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 256/7, parc. č. 253/3, parc. č. 257/12, 
parc. č. 263/5, parc. č. 254/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.22.  
 
54. 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 
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soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 256/7, 
parc. č. 253/3, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 254/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.22. 
 
55. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemku parc. č.  200/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch  společnosti 
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23.  
 
56. bezúplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 46/99 zahrada v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve prospěch budovy bez čp / če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 
st. 328 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 328 zast. pl. a parc. č. 46/100 zahrada, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 46/99 
zahrada v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch budovy bez čp / če (jiná 
stavba na pozemku parc. č. st. 328 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 328 zast. pl. a parc. č. 
46/100 zahrada, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.24. 
 
58. změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
59. poskytnutí jako výpůjčky nebytového prostoru o výměře 15 m2 v 2.PP budovy č. p. 424 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc  - město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
60. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových  prostor (řádná smlouva)  - o výměře 
455,60 m2 v 1.PP budovy č. p. 889 (bytový dům), Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. 
st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
61. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytového prostoru – garážového stání č. 6/1 
o výměře 12 m2 v budově bez čp./če. (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 
1019/5 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 4.3. 
 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti DWA, s.r.o. o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 252,74 m2 
v 1.NP, nebytového prostoru o výměře 12,60 m2 v 1.NP a nebytových prostor o celkové 
výměře 288 m2 v 1.PP budovy č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní nám. č.o. 38, na 
pozemku parc. č. st. 450/1  zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc.  
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 
1442 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
3. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 11 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
4. společnosti SMP Net, s.r.o.  o vypuštění smluvní podmínky týkající se použití 
bezvýkopové technologie  při přechodu přes komunikace při uzavírání všech smluv o zřízení 



 7 

věcných břemen 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 ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce ve prospěch společnosti SMP Net s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
5. pana xxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 86/1 ostat. pl. o výměře 
1 815 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
6. pana xxxxxxxxx o pronájem  části pozemku parc. č. 457/1 ostat. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
3. souhlasí 
s přenecháním části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc pronajatého panu xxxxxxxxxxxx do podnájmu společnosti PETLUKNAS s.r.o. 
na dobu určitou do 10. 3. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
4. uděluje 
souhlas se stavbou „Gastrocentrum SAFARI“ na části pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek 
o výměře 1202 m2 (dle GP parc. č. 632/33 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a 
souhlas s vedením přípojky NN na pozemcích parc. č.  632/3 lesní pozemek, parc. č. 632/1 
ostat. pl. a parc. č. 627 zast. pl., vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 632/3 lesní pozemek a parc. č. 632/8 ostat. pl., vše v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc Zoologické zahradě Olomouc, příspěvkové organizaci dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 
5. bere na v ědomí 
1. předloženou nájemní smlouvu dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. změnu sazby DPH z 20 % na 21 % dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
3. prodloužení doby nájmu nebytových  prostor – provizoria - o výměře 455,60 m2 v 1.PP 
budovy č. p. 889 (bytový dům), Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx do 30. 4. 2013 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
6. trvá 
1. na usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. na usnesení RMO ze dne 11. 12. 2012 ve věci schválení uzavření dodatků ke smlouvám 
o nájmu, kterými bude sjednán zákaz prodeje alkoholických nápojů v prodejních stáncích dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 18. 9. 2012, bod programu 2, bod 3.11 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek, a to  plynárenského zařízení NTL plynovodu na pozemcích parc. č. 864/16 ostat. pl. 
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 578 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.20.  
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2. usnesení RMO ze dne 11. 12. 2012, bod programu  2, bod 4.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 4. 2002, 
ve znění dodatku č. 1, uzavřené s panem xxxxxxxxxxxx, kterým dojde ke zvýšení nájemného 
na částku ve výši 1 100,- Kč bez DPH/m2/rok s tím, že ke stanovené výši nájemného bude 
uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  V případě, že pan 
xxxxxxxxxxxxx dodatek ke smlouvě o nájmu nepodepíše v termínu do 31. 3. 2013, schvaluje 
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 29. 4. 2002, ve znění dodatku č. 1, 
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3.    
 
8. zmocňuje 
Ing. Davida Janáska ředitele společnosti Lesy města Olomouce, a.s. jednat za statutární 
město Olomouc o změnách hranic vlastních honiteb statutárního města Olomouce a 
o přičleňování pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce pronajatých společnosti 
Lesy města Olomouce, a.s. do honiteb, vyjma honiteb Slavonín-Nový Dvůr a Grygov-Nový 
Dvůr, a po předchozím schválení Radou města Olomouce uzavírat písemné dohody 
o změnách hranic vlastních honiteb a písemné dohody o přičlenění pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce pronajatých společnosti Lesy města Olomouce, a.s. 
do honiteb, vyjma honiteb Slavonín-Nový Dvůr a Grygov-Nový Dvůr dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 999/4 
ostat. pl. o výměře 329 m2 (dle GP parc. č. 999/8 ostat. pl.) v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 122 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 
239 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 
550 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 86/1 ostat. pl. 
o výměře 1 815 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
6. žádosti paní xxxxxxxx a žádosti pana xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 457/1 
ostat. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
7. žádosti pana xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 2 000 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
10. zřizuje 
pracovní skupinu ve složení Ing. Vlach, Ing. Musilová, Bc. Večeř, JUDr. Major, Mgr. 
Křížková, Mgr. Ing. Konečný dle důvodové zprávy bod 1.1 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
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3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi 
a příslušenstvím, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 60.000.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budov a pozemků.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí  
a budoucí záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 6.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu). 
Nabídky budou doručeny do 08. 02. 2013 do 12:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ 1“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 29. 01. 2013 v 13:00 hod. Informace  
o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého 
a statického posudku s návrhem opatření k současnému stavu říms orientovaných  
do náměstí včetně prvků souvisejících lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru 
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 459, 588 488 458. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1. 
 
2. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi  
a příslušenstvím, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 49.000.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budov a pozemků.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí  
a budoucí záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu). 
Nabídky budou doručeny do 08. 02. 2013 do 12:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ 2“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 29. 01. 2013 v 13:30 hod. Informace  
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o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého 
posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení 
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 
459, 588 488 458. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 14. 11. 2012 bod 5, část 15 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 247, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 120.750,- Kč, z toho pozemek za 117.750,- Kč 
a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
- podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
- podíl ideální 2/6 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40.250,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.125,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 247, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 90.200,- Kč, z toho 
pozemek za 87.200,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a 
to: 
- podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.033,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.033,- Kč, 
- podíl ideální 2/6 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.068,- Kč, 
- podíl ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.033,- Kč  
- podíl ideální 1/6 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.033,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 943, zahrada, o výměře 261 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/3), zahrada, o výměře 
163 m2, a část pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/4), zahrada, o výměře 132 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit zaplacení úhrady celkem ve výši 1.535,- Kč za bezesmluvní 
užívání pozemků ve vlastnictví České republiky dle pokynů Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
T: 26. 2. 2013 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a 
užívání společných prostor budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a 
rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
vedení a odběru studené vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci, 
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odkouření, přípojku plynu a na odběrné tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch 
statutárního města Olomouce, a to k jednotce č. 195/21 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) 
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
nevyhovět žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx ve věci posunu termínu podpisu smlouvy o převodu 
jednotky a převedení vlastnictví k bytové jednotce č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) 
na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do 01. 07. 2013, nebo doplacení rozdílu 
mezi původní nabídkou a současným stavem, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
revokovat své usnesení ze dne 14. 11. 2012, bod 5, část 4, ve věci  prodeje bytové jednotky 
č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na společných částech 
domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1559/5278 na pozemcích parc. č. 
st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
paní xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 3.166.000,- Kč, z toho za jednotku 2.447.662,-Kč, 
a za pozemky 718.338,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
11. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 12. 2. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
3.160.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.950.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 06. 02. 2013 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
RIEGROVA 17 – Č. 394/4“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka 
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si 
vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se 
uskuteční dne 24. 01. 2013 a dne 29. 01. 2013 vždy v 8:30  hod. dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
nevyhovět žádosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ve věci posunu termínu podpisu smlouvy 
o převodu jednotky a převedení vlastnictví k bytové jednotce č. 394/3 v domě č. p. 394 
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(Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc nebo snížení kupní 
ceny o částku 67.680,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
revokovat své usnesení ze dne 13. 12. 2012, bod 5, část 4, ve věci  prodeje bytové jednotky 
č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech 
domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na pozemcích parc. č. 
st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
za kupní cenu ve výši 2.560.000,- Kč, z toho za jednotku 1.910.320,- Kč a za pozemky 
649.680,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 1/2 paní 
xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.280.000,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/2 paní 
xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.280.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
15. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxx, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 29. 1. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
16. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
2.499.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.570.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 06. 02. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA RIEGROVA 17 – Č. 394/3“. 
Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce 
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a 
nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob 
jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení 
kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad 
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 24. 01. 2013 a dne 
29. 01. 2013 vždy v 8:30  hod., dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o podmínkách umístění 
stavby na pozemku parc.č. 429/25 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, který je 
ve vlastnictví Převozové služby DELTA, s.r.o., IČ 25888986. Budoucí věcné břemeno bude 
spočívat v právu vstupu a vjezdu  na dotčený pozemek a v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení ve prospěch statutárního města Olomouc a bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pozemku parc.č. 429/22 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po dobu výstavby stavby „Letiště-kanalizace“, maximálně 
však na dobu jednoho roku a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí věcné 
břemeno, které bude spočívat v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek a v právu 
umístění a provozování kanalizačního vedení ve prospěch statutárního města Olomouc bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 287/13 ostatní plocha 
v k.ú. Neředín, obec Olomouc, který je ve  společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
bodu 3 předložené důvodové zprávy.  
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 78/5 zahrada v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 
4 předložené důvodové zprávy.  
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 610/3 ostatní plocha 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 
5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemku parc.č. 610/3 ostatní plocha v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce, a to o předpokládané výměře cca 98 m2, dle bodu 
6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 251/3 zastavěná plocha nádvoří o výměře 
424 m2 a stavby bez č.p. na pozemku parc.č. 251/3 zastavěná plocha nádvoří, vše v k.ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc ze spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx 
do výlučného vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 7 předložené důvodové 
zprávy.  
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 712 ostatní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
v souvislosti s umístěním, provozováním, opravami, úpravami, změnami nebo odstraněním 
propustku, horské vpusti a lapači splavenin ve prospěch statutárního města Olomouce. 
Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxx (id. 1/9). Budoucí věcné břemene 
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bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.  
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
ve prospěch SMP Net, s.r.o. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
parc.č. 125/2 ostatní plocha, parc.č. 125/6 ostatní plocha a parc.č. 125/20 ostatní plocha, vše 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové 
zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
ve prospěch SMP Net, s.r.o. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
parc.č. 116/14 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování 
kanalizace na části pozemku parc.č. 290/11 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, a to v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 888-535/2008 a v právu 
vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem oprav, úprav či odstranění kanalizace pro 
oprávněného z věcného břemene, tj. statutární město Olomouc, nebo jím pověřené 
právnické či fyzické osoby. Výše uvedený pozemek je ve společném jmění manželů xxxxxxx. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 
13. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 78/11 zahrada v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 
12 předložené důvodové zprávy.  
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 12132 – zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična“ archivní číslo 12132. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle upravené důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
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ve složení dle upravené důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
předložit rekapitulaci využití příspěvků společnosti EKO-KOM, a.s. 
T: 29. 1. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
8 Výsledky hospoda ření roku 2012 - p ředběžná informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se předběžných výsledků hospodaření roku 2012 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Horní nám.18, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)  
b) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Balbínova 3, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 2+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)  
e) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+2 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+3 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g) 
h)  Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+2 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
ch) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 1+3 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1ch)  
i) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 20, o velikosti 1+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)   
j) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+3 s Charitou Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 1j)   
k) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 67, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1k)   
l) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 0+2 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 l) 
m) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
n) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
o) Topolová 9, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3a) 
p) Topolová 2, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3b) 
q) Sladkovského 1D, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3c) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy po úmrtí nájemce: 
se xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4) 
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2. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13,Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
 
c)        na půl roku s nájemcem – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
 
d)        na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
 
e)        na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc -3 měsíce   
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc - 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc - 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e) 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
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dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c) 
 
4. a) souhlasí s poskytnutím slevy z nájemného nájemcům: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
 
 b) nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného u nájemce: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c) 
 
4. schvaluje 
sazbu nájemného 84,-Kč/m2/měsíčně v  bytech č.5 a č.6 v domě Hněvotínská 18, Olomouc.  
 
5. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi podepsat písemný návrh zvýšení 
nájemného na sazbu 84,-Kč/měs. uživatelům bytů č.5 a č.6 v domě Hněvotínská 18, 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 8) 
T: 29. 1. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
6. schvaluje 
 výši sazby nájemného u bytů vel.1+3 v domě I.P.Pavlova 62, Olomouc s účinností od 
1.4.2013 dle upravené důvodové zprávy bod 9) 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
10 Vyhodnocení spolupráce s exekutory  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
11 Petice proti zám ěrům RP sídlišt ě Povel Čtvrtky, Nové Sady, 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
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12 Rekonstrukce h řišt ě ZŠ Demlova a ZŠ Mozartova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Programovou náplň rekonstrukce hřišť ZŠ Demlova a ZŠ Mozartova 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny dle přílohy č.3 a č.4 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru ekonomickému zajištění rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje pořídit studii rekonstrukce hřišť ZŠ Demlova a ZŠ Mozartova dle 
důvodové zprávy 
T: březen 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
13 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do průmyslové zóny dle důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
14 Podzemní kontejnery  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru životního prostředí převzetí majetku dle upravené důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
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15 Jihoslovanské mauzoleum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci Ministerstva obrany na zabezpečení péče 
o válečné hroby 
 
3. souhlasí 
s podáním žádosti o příspěvek Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové 
péče v Olomouckém kraji 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu žádosti o poskytnutí dotace z  
programu Na zabezpečení péče o válečné hroby a k podpisu žádosti o příspěvek z 
Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji 
 
5. schvaluje 
složení projektového týmu dle části 6 důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s postupem přípravy a realizace projektu dle části 7. důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
jednat s nástupnickými státy Jugoslávie o finanční podpoře projektu 
T: 12. 2. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
16 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
17 Povolení výjimky (p ěší zóna)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
18 Tuning Meeting 6  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o spolupráci mezi SMOl a společností Jeseniatour CK pro pořádání akce 
Tuning Meeting 6 na letišti v roce 2013 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 

 
 

19 Transformace D ětských jeslí SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provozování „Dětských jeslí statutárního města Olomouce“ ode dne 1. 4. 2013 statutárním 
městem Olomoucí formou vázané živnosti, přičemž tyto zůstanou organizačně začleněny 
do odboru sociálních věcí MMOl 
 
3. ukládá 
ohlásit živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ příslušnému živnostenskému 
úřadu 
T: 26. 2. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek „Organizačního řádu MMOl a MPO“, dle důvodové 
zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
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20 Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2013 dle upravené přílohy č. 1  
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
21 Aktualizace Analýzy rizik SMOl za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést interní opatření k eliminaci působení rizik vyplývající z Analýzy rizik SMOl za rok 
2012 na základě předložené důvodové zprávy 
T: duben 2013 
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé m ěstských p říspěvkových organizací 
 
3. ukládá 
aktualizovat Analýzu rizik SMOl o poznatky z kontrolní činnosti za rok 2013 
T: leden 2014 
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé m ěstských p říspěvkových organizací 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
22 Využití ve ř. fin. podpory v r. 2011 u Slu ňákova-ce ntra 

ekologických aktivit  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
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23 Audit činností odd ělení dopravních opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 34/2012 
T: červen 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
24 Kontrola hospoda ření u FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ 

Olomouc, Rož ňavská za rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
25 Mimo řádný audit hospoda ření malých pokladen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B předložené Zprávy č. 39/2012 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru správy 
 
3. ukládá 
postupovat dle závěrů Zprávy č. 39/2012 o zjištěních z vykonaného auditu a důvodové 
zprávy ve spolupráci s náměstkem primátora RNDr. J. Holpuchem, Ph.D.  
T: 26. 2. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
v rámci řešení problematiky CIS realizovat opatření dle přílohy č. 1 
T: březen 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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5. ukládá 
realizovat mimořádné kontroly odborem interního auditu a kontroly dle přílohy č. 1 
T: květen 2013 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
26 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
27 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
28 Dodatek č.1 ke Zřizovací listin ě Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č.1 ke zřizovací listině Moravské divadlo 
Olomouc, příspěvková organizace 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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29 Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23 -  financování 
rekonstrukce suterénu školy  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odvod zdrojů investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 
23, dle upravené důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: ředitelka p říspěvkové organizace 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu související s odvodem zdrojů investičního fondu dle upravené důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
30 Zahrani ční studijní cesta SHS ČMS 2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční studijní cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
31 Čechovy , Bezru čovy sady - záv ěrečné vyú čtování projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektů Obnova mobiliáře a povrchů 
cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady, reg. č. 
CZ.1.12/2.1.00/13.00661 včetně výpisů z bankovních účtů (č.27-1801731369/0800 a č. 
4388102/0800) do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy. 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě 
v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady do konce roku 2022 dle 
bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Obnova mobiliáře 
a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady 
do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a 
Bezručovy sady v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně 
do 29.11.2017). Během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace prodat, 
darovat, 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 3.1 a) a 3.1 b) 
důvodové zprávy. 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru životního prost ředí 

 
6. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 4388102/0800  dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. ukládá 
vést evidenci veškerých příjmů a výdajů souvisejících s výstupy projektu Obnova mobiliáře a 
povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady 
v oddělené účetní evidenci i po dobu udržitelnosti projektu dle bodu 3.1 e) důvodové zprávy 
T: 29. 1. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru dopravy 
vedoucí odboru životního prost ředí 

 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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32 Smlouvy o poskytnutí dotace -  Dětské h řišt ě Michalské 
stromo řadí, Obnova mobiliá ře a cestní sít ě ve Smetanových 
sadech –  Rudolfova alej II.etapa, MŠ Rooseveltova a 
Sportujeme spole čně - ZŠ Zeyerova  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 4 805 883,85 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/24.01372 
Dětské hřiště Michalské stromořadí,  s přijetím dotace ve výši 5 712 000 Kč na realizaci 
projektu CZ.1.12/2.1.00/24.01369 Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - 
Rudolfova alej II. etapa, s přijetím dotace ve výši 11 187 242,61 Kč na realizaci projektu 
CZ.1.12/2.1.00/25.01386  MŠ Rooseveltova a s přijetím dotace ve výši 6 181 734,21 Kč 
na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/25.01390 Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova 
za podmínek uvedených v návrzích smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty 
z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, které jsou přílohou č.1, 2, 
3 a č. 4 upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na 
individuální projekty Dětské hřiště Michalské stromořadí (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/24.01372), 
Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II.etapa  (reg.č. 
CZ.1.12/2.1.00/24.01369); MŠ Rooseveltova (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/25.01386) a Sportujeme 
společně – ZŠ Zeyerova (reg. č. CZ.1.12/2.1.00/25.01390). 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěrů upravené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
33 IPRM sídlišt ě - vyhlášení výzvy - energetická opat ření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
text výzvy č. 16 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení 
 
3. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 16 dle předložené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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34 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 36. 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 3 "Vnit řního p ředpisu pro 

zapůjčování služebních vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce k 
soukromým ú čelům"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města 
Olomouce k soukromým účelům" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2013 
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
36 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru investic 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru investic Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 2. 2013 
 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové 
zprávy  
T: 29. 1. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 1. 
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37 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru agendy 
řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce s účinností od 1. 2. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 2. 
 
 
38 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru správy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru správy Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 2. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 3. 
 
 
39 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 

živnostenském Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
organizační změnu v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 4. 
 
 
40 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

sociálních v ěcí Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce s účinností od 
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1. 3. 2013 dle upravené důvodové zprávy 
b) zařazení částky dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle upravené 
důvodové zprávy  
T: 29. 1. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 5. 
 
 
41 Kalendá ř akcí 2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozsahem a termíny akcí pořádanými statutárním městem Olomouc 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
42 Zvláštní užívání komunikace - mobilní prodejní stá nek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s využitím lokality náměstí Republiky dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
43 Provedení mimo řádné kontroly odborem interního auditu a 

kontroly  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provedení mimořádné kontroly dle důvodové zprávy 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
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44 Cyklostezka Hlušovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
přepracování dopravního značení dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
odboru investic přepracování dopravního značení dle důvodové zprávy 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit RMO návrh na zveřejnění smlouvy o nájmu č.j. MAJ-PR-
NS/50/2004/Kř ze dne 2.9.2004 ve znění jejich dodatků č. 1 - 16 dle důvodové zprávy 
T: červen 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 41. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


