
 

USNESENÍ 
 

z 75. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 29. 1. 2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr darovat část pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 2 033 m2  (dle GP parc. č. 
124/37 ostat. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, včetně zděné zídky s kovovými 
branami, kovového oplocení se zděnou podezdívkou, drátěného plotu a dlážděného vstupu 
do budovy č. p. 788 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1080 zast. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3.  
 
2. předběžný záměr úplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 124/4 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 103/4 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.3.   
 
3. navýšení nájemného o inflační koeficient 3,3 % u nebytových   prostor a pozemků  
v majetku statutárního města Olomouc dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na část pozemku parc. č. 442/1 ostat. pl. o výměře 
700  m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Centrum Wellnerova 
s.r.o. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 276 ostat. pl. o výměře 1 840 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
7. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 62,40 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 
193 (objekt občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o.  8, 9, na pozemku parc. č. st. 614 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
8. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 373 (bytový dům), Balbínova č.o. 3, 5, na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl., 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
9. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/67/2010/Plh ze dne 9. 11. 2010 
na pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
10. dohodu o skončení nájmu části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek 
č. 5) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností Velkoobchod Prostějov, a.s. k datu 
28. 2. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
11. uzavření dohody o splátkách dlužné náhrady za užívání bez právního titulu částí 
pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše 
v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 
o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 
o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 
o   měře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, 
vše ostat. pl. obec Olomouc za období od 15. 8. 2011 do 20. 4. 2012 v celkové výši 47.260,- 
Kč s paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
12. prodloužení termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 7. 2013 
u pronájmu s následným prodejem částí pozemků parc. č. 721/1 orná půda o výměře 
1 056 m2 a parc. č. 721/2 orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
13. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku  parc. č. 50/2 ostat. pl.  o výměře 103 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
14. doplnění smluvních podmínek u úplatného  zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 105/78, parc. č. 105/60, 
parc. č. 282, parc. č. 289, vše ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 
15. doplnění smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. 
č. 105/78, parc. č. 105/60, parc. č. 282, parc. č. 289, vše ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, vše 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
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16. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 116/42, parc. č. 87/15, parc. č. 116/57, 
parc. č. 116/109, parc. č. 116/53, parc. č. 121/3, parc. č. 121/1, parc. č. 121/2, parc. č. 145/2, 
parc. č. 145/1, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc a uložení a provozování 
optického kabelového vedení na mostní konstrukci přes Mlýnský potok nad pozemkem parc. 
č. 138/1 vodní pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
17. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 
116/42, parc. č. 87/15, parc. č. 116/57, parc. č. 116/109, parc. č. 116/53, parc. č. 121/3, parc. 
č. 121/1, parc. č. 121/2, parc. č. 145/2, parc. č. 145/1, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc a uložení a provozování optického kabelového vedení na mostní konstrukci 
přes Mlýnský potok nad pozemkem parc. č. 138/1 vodní pl. v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
18. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
19. dohody o přičlenění honebních pozemků dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s. o vrácení nájemného ve výši 20.000,- Kč 
za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012  za pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. 
o výměře 8 m2 (stánek č. 5) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.2. 
 
2. pana xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu 2, bod 3.2 
ve věci nevyhovění žádosti o pronájem  částí pozemků  parc. č. 842/7 ostat. pl. o výměře 
1 m2, parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 ostat. pl. o celkové výměře 2 m2 
a parc. č. 278/97 orná půda o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1414/1 o výměře 
1 m2 a parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, parc. č. 487/6 ostat. 
pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 590/4 o výměře 
1 m2, parc. č. 606/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 
1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 1917/3 ostat. 
pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 98/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, vše obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
3. pana xxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
3. uděluje 
1. souhlas státnímu podniku Česká pošta, s.p. s umístěním poštovní výběrové schránky 
na části pozemku parc. č. 247/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.   
 
2. dodatečný souhlas s technickým zhodnocením budovy (studna spouštěná), na pozemku 
parc. č. st. 185 budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, v k. ú. 
Chválkovice zhodnocující nemovitost o hodnotu v celkové výši 519. 897,- Kč bez DPH 
provedeným společností Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., a s odepisováním 
tohoto technického zhodnocení dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu pro zahájení výstavby objektu z 31. 1. 2013 do 30. 9. 2013 
u pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 
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v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
2. s úhradou nájemného za rok 2013 za pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve dvou pololetních splátkách 
s tím, že 1. splátka nájemného ve výši 3 100,- Kč bude uhrazena do 31. 1. 2013, 2. splátka 
nájemného ve výši 3 100,- Kč bude uhrazena do 31. 7. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
3. s tím, aby náhrady za přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce pronajatých společnosti Lesy města Olomouce, a.s. vybírala společnost Lesy 
města Olomouce, a.s. na svůj účet  
a náhrady za přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nepronajatých společnosti Lesy města Olomouce, a.s. vybírala společnost Lesy města 
Olomouce, a.s. na svůj účet a následně vždy jedenkrát ročně převedla na účet statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
5. zmocňuje 
Ing. Davida Janáska, ředitele společnosti Lesy města Olomouce, a.s. jednat za statutární 
město Olomouc o přičleňování honebních pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce do honiteb, vyjma honiteb Slavonín-Nový Dvůr a Grygov-Nový Dvůr, 
a po předchozím schválení Radou města Olomouce uzavírat písemné dohody o přičlenění 
honebních pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce do honiteb, vyjma honiteb 
Slavonín-Nový Dvůr a Grygov-Nový Dvůr dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odpuštění nájemného ve výši 26.466,- Kč za období od 1. 7. 2012 do 28. 2. 2013 
za pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 5) v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.2. 
 
2. prodej části pozemku parc. č. 135/4 zahrada o výměře 65 m2 (dle GP parc. č. 135/5 
zahrada) v k. ú. Slavonín, obce Olomouc společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. za kupní cenu 
ve výši 29 309,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
3. prodej pozemku parc. č. st. 1237 zast. pl. o výměře 86 m2 a části pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 534 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 620 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3.    
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxx při kupní ceně 
ve výši 1 367 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
5. uzavření darovací smlouvy na stavbu zpevnění komunikace vybudované v rámci stavby 
„Zpevnění polní cesty mezi ulicemi Dolní Úlehla a U Kříže v Olomouci-Droždíně“,  
na pozemcích  parc. č. 393/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.  441/4 trvalý travní 
porost, parc. č.  441/5 trvalý travní porost, parc. č.  441/9 trvalý travní porost, parc. č.  393/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.  441/7 trvalý travní porost, parc. č.  441/8 trvalý 
travní porost, parc. č.  441/3 trvalý travní porost, parc. č. 472/1 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 393/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 473/1 zahrada, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  256.000,- Kč, bez DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
6. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 52.1 - přívodního vodovodu, SO 51.1 - 
kanalizace, SO 19.1 -  příjezdová komunikace, parkoviště a pěší komunikace a SO 59.1 - 
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veřejné osvětlení, budované v rámci stavby „Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - 
Hejčín“, na pozemcích 343/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 343/2 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 345/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 346/4 ostatní plocha, 
manipulační plocha, parc. č. 453/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 527/3 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 527/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č.  527/5 ostatní plocha, 
jiná plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši  6.638.418,76 Kč, včetně  DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
7. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace včetně sjezdu, 18 parkovacích stání 
a chodníků  vybudované v rámci stavby “Bytový dům Okružní – Jílová Olomouc“, 
na pozemku  parc. č. 121/5 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi 
Společenstvím vlastníků jednotek pro dům a byty a nebytovými prostorami (doposud bez 
kolaudace), stojící na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. území Neředín, obec Olomouc jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací 
a zůstatkové hodnotě ve výši 1.194.460,80 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 
8. uzavření darovací smlouvy na komunikace vybudované v rámci stavby „Rodinný dům ul. 
Valašská, Olomouc – Nová Ulice“,  na pozemku  parc. č. 1045 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako dárci 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové 
hodnotě ve výši 87.885,00 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 
6.4.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti IES MORAVIA REAL a.s. o prodej pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. 
o výměře 5 620 m2, případně jeho části o výměře 2 237 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18), na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 
a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným 
kupujícím za kupní cenu celkem 5.000.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 
3.022.340,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 
částku 1.100.840,- Kč, a náklady 19.800,- Kč, a to:  
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- ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu 1.666.666,- Kč, 
- ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu  1.666.667,- Kč, 
- ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxx do jejich společného jmění 
manželů za kupní cenu  1.666.667,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem pana xxxxxxxx ve věci prodeje a prodloužení doby k podpisu a úhradě kupní ceny 
dle kupní smlouvy č. OPD-S/16/2010/Ml, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje a prodloužení doby k úhradě kupní ceny 
z kupní smlouvy č. OPD-S/16/2010/Ml, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit vrácení uhrazené části kupní ceny za prodej budovy 
Hněvotínská 18 s pozemky, a to panu xxxxxxxxxx částku ve výši 1.250.000,- Kč a manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx částku ve výši 1.250.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 26. 2. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
Správě nemovitostí Olomouc, a. s. zajistit nájemci bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 722 
(Vančurova 3) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxx, náhradní byt v domě, 
který není určen k prodeji, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 26. 2. 2013 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. st. 109, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 
na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 
na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 752.000,- Kč, z toho za jednotku 
671.904,- Kč a za pozemek 80.096,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 622/8 v domě č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) na pozemku 
parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx, do společného jmění manželů, 
za kupní cenu celkem 2.505.000,- Kč, z toho za jednotku 2.200.187,- Kč a za pozemek 
304.813,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci prodeje bytové jednotky č. 622/8 v domě č. p. 622 
(nám. Národních Hrdinů 4) na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na společných částech domu č. p. 622 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1092/13260 na pozemku parc. č. st. 771, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
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10. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč, panu 
xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 195/3 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 
616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 476/21698 
na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 476/21698 
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxx, za kupní cenu celkem 935.000,- Kč, z toho za jednotku 743.879,- Kč 
a za pozemek 191.121,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 571/2 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) 
na pozemku parc. č. st. 836, 837, 838, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 784/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu 
ve výši 1.062.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Nabídky 
budou doručeny do 11. 03. 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 – SKUPOVA 9“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou 
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou 
identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, 
datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 
10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce 
ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc 
a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě 
od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 26. 02. 2013 a dne 05. 03. 2013 vždy v  
09:00  hod., dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
13. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech 
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 
933, 934, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.105.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.300.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 11. 03. 
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 DRUŽEBNÍ 17“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce 
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození 
a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  
na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 
10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné 
údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 
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zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě 
od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 26. 02. 2013 a dne 05. 03. 2013 vždy v 
09:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
14. revokuje 
své usnesení ze dne 27. 11. 2012, bod 4, část 9, ve věci doporučení ZMO schválit prodej 
ideálního podílu o velikosti 38945/39459  na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 
ve výši 367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306 xxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, 
podíl o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 
1032/13153 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxx  za kupní 
cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 33.600,- Kč,  podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl 
o velikosti 1212/13153 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.278,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 20. 06. 2012, bod 4, část 16, ve věci schválení prodeje ideálního podílu 
o velikosti 38945/39459  na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl 
o velikosti 1032/13153 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 
1060/13153 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 
xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 xxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 
29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
33.600,- Kč,  podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl 
o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 
1010/13153 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. OPD-S/58/2012/Ml uzavřené dne 16. 10. 2012 
mezi Statutárním městem Olomouc, jako prodávajícím, a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx,  manžely xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jako kupujícími, na prodej ideálního podílu o velikosti 
38945/39459 na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc., dle důvodové zprávy bod 2.1. 
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17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 38945/39459  na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu 
celkem ve výši 367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- Kč a náklady 2.000,- Kč, 
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  
27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, 
podíl o velikosti 1060/13153 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 
192/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 
102/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 
1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 183/13153 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.176,- Kč, podíl o velikosti 2129/13153 xxxxxxxxxxx  
za kupní cenu ve výši 60.213,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč,  podíl o velikosti 2056/39459 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1212/13153 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 34.278,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 19. 9. 2012 bod 5, část 13 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 
st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, a části pozemku parc. č. 399/3, 
ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, ostatní plocha), o výměře 115 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 168.565,- Kč, z toho pozemek parc. 
č. st. 1065 za kupní cenu 113.040,- Kč, část pozemku parc. č. 399/3 za kupní cenu 47.725,- 
Kč a náklady 7.800,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
- podíl o velikosti 18/100 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 10/100 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 7/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.800,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej podílu o velikosti 8/100 na pozemku parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 681 m2, a na části pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, 
ostatní plocha), o výměře 115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, z toho podíl na pozemku parc. č. st. 1065 za kupní cenu 
ve výši 9.043,- Kč a podíl na části pozemku parc. č. 399/3 za kupní cenu 3.818,- Kč a 
náklady 624,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, a část 
pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, ostatní plocha), o výměře 
115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 155.080,- Kč, 
z toho pozemek parc. č. st. 1065 za kupní cenu 103.997,- Kč, část pozemku parc. č. 399/3 
za kupní cenu 43.907,- Kč a náklady 7.176,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
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a to: 
- podíl o velikosti 18/100 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 10/100 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,  
- podíl o velikosti 7/100 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.800,- Kč,  
- podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 57/3, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP parc. č. 320, ostatní 
plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
13.300,- Kč, z toho pozemek 5.500,- Kč a náklady 7.800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
22. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 607/28, zahrada, o výměře 125 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
23. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/13, zahrada, o výměře 99 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
24. bere na v ědomí 
že část kupní ceny ve výši 845.000,- Kč za prodej bytové jednotky č. 727/47 v domě č. p. 
727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc bude uhrazena do 
11. 02. 2013, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
25. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxx ve věci vrácení uhrazené kauce ve výši 10.000,- Kč či její části na prodej 
bytové jednotky č. č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích parc. č. st. 928, 
924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 
na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
26. bere na v ědomí 
odstoupení paní xxxxxxxxxxxxxxxx od koupě bytové jednotky č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 
(Zikova 5, 7) na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 
632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc., dle 
důvodové zprávy bod 3.2. 
 
27. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
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665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní 
cenu ve výši 917.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.310.000,- Kč). 
Nabídky budou doručeny do 11. 03. 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 ZIKOVA 
5“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce 
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje 
a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických 
osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad 
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo 
doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, 
Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo 
změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 26. 02. 
2013 a dne 05. 03. 2013 vždy v 10:00 hod., dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
28. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k bodu 3.3. 
 
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. 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
kanalizační zařízení, provádění údržby a oprav  a v právu vstupu a vjezdu na pozemek 
parc.č. 718/12 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc v souvislosti se zřízením, 
provozem, údržbou a opravami kanalizačního zařízení ve prospěch statutárního města 
Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
stavby cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 404/178 ostatní plocha 
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav 
a údržby, změn či odstranění stavby cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. 
Pozemek je ve vlastnictví společnosti Moravské železárny, a.s.. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření  dohody o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené mezi 
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným dne 18.10.2006, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 1229/24 ostatní plocha 
o výměře 47 m2 a parc. č. 1232/14 ostatní plocha o výměře 45 m2,  oba v katastrálním 
území Slavonín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  Olomouckého kraje, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Olomouc, Velkomoravská-Rooseveltova, úprava 
křižovatky“ na části pozemku parc.č. 718/9 a parc.č. 718/12 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit a majetkem státu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 12115 - "K řižovatka Tovární - Rolsberská -  

oprava SSZ" - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
"Křižovatka Tovární - Roslberská - oprava SSZ" archívní číslo 12115, uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.  
 
2. ukládá 
prověřit průjezdnost křižovatky v koordinaci s ME v cyklistice 
T: 12. 2. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2013 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 
 dle důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - 
část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2013 -  finan ční vypo řádání 

hospoda ření SMOl za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012 a rozpočtových 
změn roku 2013 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012 a rozpočtové změny roku 2013, 
vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2012 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013, 
vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2012 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny -  Žádost Hasi čského záchranného sboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
zařadit požadavek Hasičského záchranného sboru dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
zařadit požadavek Hasičského záchranného sboru do soupisu nekrytých požadavků 
v rozpočtu města 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 2. 
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9 Restrukturalizace úrokového zajišt ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s přijetím restrukturalizace úrokového zajištění dle navrhované varianty A důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) přijetí restrukturalizace úrokového zajištění dle navrhované varianty A důvodové zprávy 
b) pověření pro Ing. Ivo Vlacha, 1. náměstka primátora k podpisu související smlouvy  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
Charita Olomouc, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavel, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxx, xxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc  
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51 - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Blanická 17, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc - na půl roku 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21,  
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e, f, g) 
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3. schvaluje 
1. uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
a) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 6, v 1. patře, o velikosti 1+2 s xxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 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: 10. 
 
 
 
12 CZECH RADAR - zrušení zadávacího řízení VZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky pod č. 10068 
 
3. ukládá 
vedoucí oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s externím konzultantem zpracovat návrh 
odpovědi  informující uchazeče o zrušení veřejné zakázky 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
13 Radnice - úpravy - st řecha 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru ekonomickému ihned zajistit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
14 Sportujeme spole čně - ZŠ Zeyerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru ekonomickému ihned zajistit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
15 Hodnocení práce ředitel ů škol - hodnotící komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
hodnotící komisi pro hodnocení práce ředitelů škol dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení jmenované členy komise 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. souhlasí 
s provedením hodnocení ředitelů/ředitelek škol dle důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s úpravou Pravidel pro hodnocení práce ředitelů základních a mateřských škol dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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16 Smlouvy o poskytnutí ú čelového investi čního transferu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí účelového investičního transferu dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí účelového investičního transferu dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí účelového investičního transferu na nákup tramvají 
a autobusů dle příloh č. 1 a 2 této důvodové zprávy s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 12. 2. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
17 Dodatek č. 7 ke smlouv ě o závazku ve řejné služby ve ve řejné 

linkové osobní doprav ě s dopravcem Veolia Transport Morava,  
a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 7 s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. 
T: 12. 2. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 Smlouvy s obcemi o zajišt ění dopravní obslužností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s výší příspěvků obcí dle návrhu odboru dopravy a s obecným zněním smlouvy s obcemi 
o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
19 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Werichova 
 
4. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na Biskupském náměstí 
 
5. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Křížkovského 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
20 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: 20. 
 
 
 
21 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: 21. 
 
 
 
22 Hřbitovy m ěsta Olomouce -  využití zdroj ů rezervního a 

investi čního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. souhlasí 
s realizací příjezdové komunikace k chomoutovskému hřbitovu dle DZ 
 
3. souhlasí 
s realizací rekonstrukce severního oplocení holického hřbitova dle DZ 
 
4. souhlasí 
s nákupem malotraktoru dle DZ 
 
5. ukládá 
provést výběrové řízení na realizaci akcí "příjezdová komunikace k chomoutovskému 
hřbitovu",  "severní oplocení holického hřbitova" a "nákup malotraktoru" dle DZ 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. souhlasí 
s promítnutím realizací do odpisového plánu Hřbitovů města Olomouce, p.o. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky a majetkem 

u MŠ Barevný sv ět , Olomouc v roce 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
24 Kontrola hospoda ření za rok 2011 u ZŠ Olomouc, Zeyerova 28  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
25 Prevence kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2013 dle příloh č.1, č. 2, 
č. 3 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č. 4 důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn u žádostí do 50 000 Kč 
 
4. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle přílohy č.4 důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn u žádostí nad 50 000 Kč  
 
5. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u projektů - žádostí nad 50 000 Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle přílohy č.4 důvodové zprávy a v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc  
T: 19. 3. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
7. ukládá 
předložit návrh Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2013 ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
8. ukládá 
předložit Žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce  
na rok 2013 a Plán preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015  
na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
T: 26. 2. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
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26 Návrh na poskytnutí podpor z rozpo čtu SMOl oblast sociální ch 
služeb  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 000,-Kč 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis. Kč 
 
4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: březen 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
6. ukládá 
předložit návrh rozdělení rezervy pro oblast sociálních služeb 
T: květen 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 3. komunitní plán sociálních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým návrhem 3. komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období 
let 2013 - 2015 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit k projednání a schválení 3. komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na 
období let 2013 - 2015 na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
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4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit 3. komunitní plán sociálních služeb města 
Olomouce na období let 2013 - 2015 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
28 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a s paní xxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a s paní xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a s panem xxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
9. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxx o osvobození od uhrazení finančního příspěvku, který je příjmem SMOl 
a slouží k úhradě údržby a oprav v DPS,  dle předložené důvodové zprávy 
 
10. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxx o osvobození od uhrazení finančního příspěvku, který je příjmem SMOl 
a slouží k úhradě údržby a oprav v DPS,  dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
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29 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy KMČ dle upravené důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 

 
 
 

30 Povel - obytná zóna -  závěrečné vyhodnocení projektu 
(I. etapa)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Povel - obytná zóna - revitalizace 
a regenerace sídliště" včetně příslušných výpisů z bankovního účtu č. 5057102/0800 
minimálně do konce roku 2022 dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlášenou 
v rámci realizace projektu "Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště" 
minimálně do konce roku 2022 dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Povel - obytná zóna - 
revitalizace a regenerace sídliště" minimálně do konce roku 2022 dle bodu 3.3 důvodové 
zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. 
do 31. 12. 2017) a během této doby nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace 
bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu prodat, převést, vypůjčit či pronajmout 
jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani 
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nesmí být předmětem zástavního práva dle bodů 3.1 a 3.2 důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
6. ukládá 
správcům (příslušným odborům MMOl) zajistit, aby majetek pořízený z dotace negeneroval 
příjmy po dobu udržitelnosti projektu (tj. do 31. 12. 2017) dle popisu uvedeném v závěru 
důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
7. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5057102/0800 projektu "Povel - obytná zóna - revitalizace 
a regenerace sídliště" dle bodu 2.4 důvodové zprávy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
8. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
31 IPRM – hodnocení projekt ů 37. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Dolní náměstí – rekonstrukce  uvedené v bodu 2.2. důvodové 
zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu MŠ Svatoplukova 11 uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy 
a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
32 CREDO, o.s.p.  -  stanovisko statutárního m ěsta Olomouc 

k navýšení kapacity oboru vzd ělávání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko k navýšení kapacity oboru vzdělávání dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
33 Hangzhou - obnovená nabídka partnerství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět dle diskuse v RMO 
T: 12. 2. 2013 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
3. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu s cílem navázání partnerství dle diskuse v RMO 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
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: 35. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru investic 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
organizační změnu v odboru investic Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 2. 2013 
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 
 
 
 
36 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 2 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 2 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské police Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2013 a od 1. 3. 2013 v případě 
ustanovení, která se týkají organizačních změn v odboru sociálních věcí Magistrátu města 
Olomouce 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 36. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

JUDr. Martin Major v. r. 
náměstek primátora 

 


