
 

USNESENÍ 
 

z 76. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 12. 2. 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 a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 12. 2. 2013 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 287 ostatní plocha o výměře cca 879 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 
parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního sběrače H na části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 23 572 m2 
(dle GP parc. č. 1721/109 orná půda) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
3. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 508,52 m2 
v přízemí budovy č.p. 583 (objekt občanské vybavenosti), ul. Horní náměstí, na pozemku 
parc. č. st. 271/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Galerii Caesar, 
družstvu pro podporu výtvarného umění dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
4. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 25 252 m2, parc. 
č. 21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře  2 m2, parc. č. 21/17 
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trvalý travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 23/1 trvalý travní porost o výměře 133 m2 a 
pozemku parc. č. st. 725 zast. pl. o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
uzavřené se sdružením SK Olomouc Sigma MŽ dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy 
bod č. 1.9.  
 
5. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytové jednotky č. 95/3 v budově č.p. 95 
(objekt k bydlení), Blažejské nám. č.o. 10, na pozemku parc. č. st. 519 zast. pl. se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č.p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zast. pl., 
a u pronájmu pozemků parc. č. 543 ostat. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 58/1 zahrada o 
výměře 40 m2 a parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 72 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
7. záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 
zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 241 m2 a části pozemku  
parc. č. 535 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
 
9. uzavření dohody o splátkách dlužné náhrady za užívání části pozemku parc. č. 2/2 
zahrada o výměře 241 m2 a části pozemku parc.  č. 535 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v 
k. ú. Povel, obec Olomouc bez právního titulu za období od 11. 3. 2010 do 31. 1. 2013 
v celkové výši 3.877,- Kč s paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.   
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 1 995 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.    
 
11. záměr směnit část pozemku parc. č. 678/33 orná půda o výměře 108 m2 (dle GP parc. č. 
678/33 orná půda) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za části pozemků parc. č. 679/3 orná půda o výměře 51 m2 (dle GP parc. 
č. 679/15 orná půda), parc. č. 678/42 orná půda o výměře 36 m2 (dle GP parc. č. 678/57 
orná půda) a pozemek parc. č. 679/1 orná půda o výměře 103 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4.   
 
12. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 
250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.5.   
 
13. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  Výměra části pozemku bude 
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
16. záměr pronajmout nebytový prostor – garážové stání o výměře 12 m2 v budově bez 
čp/če (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl. v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
17. záměr prodat části pozemků parc. č. 2/92 o výměře 20 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č. 2/93 
o výměře 28 m2 (dle GP díl „c“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
18. záměr směnit pozemek parc. č. 1126/6 ostat. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A Olomouc za část pozemku 
parc. č. 809/4 ostat. pl. o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 809/61 ostat. pl.) a část pozemku 
parc. č. 809/5 ostat. pl. o výměře 62 m2 (dle GP parc. č. 809/60 ostat. pl.), vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
2.9. 
 
19. záměr prodat části pozemků parc. č. 247/1 o výměře 251 m2  (dle GP díl „b“), včetně 
chodníku z betonových panelů a zpevněné manipulační plochy a parc. č. 1066 o výměře 
184 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10. 
 
20. záměr prodat části pozemků parc. č. 247/1 o výměře 95 m2 (dle GP díl „a“), včetně 
chodníku z betonových panelů a parc. č. 1066 o výměře 40 m2 (dle GP díl „c“) , vše ostat. pl. 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 24/21 zahrada o výměře 74 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.1. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 24/27 zahrada o výměře 128 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxx ideální podíl 1/2 a pana xxxxxxxxxxxx 
ideální podíl 1/2 statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
23. 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 výměře 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 xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 496/2 orná půda o výměře 53 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
25. pronájem části pozemku parc. č. 1930 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.5.   
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
27. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 
5 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.6.  
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28. pronájem části pozemku parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 414 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
30. změnu smluvní podmínky týkající se prodloužení lhůty pro předložení geometrických 
plánů při uzavírání všech smluv o smlouvách budoucích o zřízení 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. 3.9. 
 
31. 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. 79/7, parc. č. 116/2, parc. č. 116/31,  parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, 
parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
32. snížení nájemného u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 255 m2 v 1.PP a 
1.NP budovy č. p. 194 (objekt k bydlení), Dolní náměstí č. o. 7, na pozemku parc. č. st. 615, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc nájemci Bronislava 
Paučková s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
33. pronájem nebytových prostor 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 xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
34. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Hálkova 20 
uzavřené s Českou republikou – Úřadem práce České republiky dle důvodové zprávy bod č. 
4.3. 
 
35. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/10/2009/Hoř ze dne 7. 4. 2009, ve znění dodatků 
č. 1 – 3 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 
 
36. uzavření smlouvy o právu provést stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na 
pozemcích parc. č. 320/1 trvalý travní porost a parc. č. 321/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a společností ARPRO, spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
37. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 38/1, parc. č. 38/4, parc. č. 38/5, parc. č. 38/6, vše ostat. pl., 
v k. ú. Pavlovičky,  umístění a užívání chodníku na pozemku parc. č. 38/6 ostat. pl. v k. ú. 
Pavlovičky, umístění a užívání komunikace na pozemku  parc. č. 37/2 ostat. pl. v  k. ú. 
Pavlovičky, umístění a užívání chodníku a komunikace na pozemku parc. č. 38/5 ostat. pl.    
v  k. ú. Pavlovičky, vše obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3.   
 
38. uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč xxxxxx za poškození pneumatiky dle důvodové zprávy 
bod č. 6.5. 
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2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxx o změnu doby nájmu u pronájmu nebytové jednotky č. 95/3 v budově č.p. 95 
(objekt k bydlení), Blažejské nám. č.o. 10, na pozemku parc. č. st. 519 zast. pl. se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č.p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zast. pl., a 
u pronájmu pozemků parc. č. 543 ostat. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 58/1 zahrada o výměře 
40 m2 a parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. pana xxxxxxxxxxx o schválení nájemného ve výši 2,- Kč/m2/rok u pronájmu části pozemku 
parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 72 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
3. paní xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada 
o výměře 2 236 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada 
o výměře 1 995 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. nájemce Bronislava Paučková s.r.o. o snížení nájemného od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 za 
část nebytového prostoru o výměře 46 m2 v 1.NP budovy č. p. 194 (objekt k bydlení), Dolní 
náměstí č. o. 7, na pozemku parc. č. st. 615, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
3. trvá 
na usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012 ve věci uložení odboru majetkoprávnímu vyzvat 
xxxxxxxxxxxx k podpisu souhlasného prohlášení, kterým uznají vlastnické právo statutárního 
města Olomouce k pozemku parc. č. 860/17 trvalý travní porost o výměře 394 m2  v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, a pokud nedojde k uzavření tohoto souhlasného prohlášení do 
31. 1. 2013, podat žalobu o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 860/17 trvalý travní 
porost o výměře 394 m2  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
4. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 3.3.  
 
5. svěřuje 
budovu č. p. 76 (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl., včetně 
příslušenství, tj. vodovodní a kanalizační přípojky, stavby přístřešku kompostárny a 
betonového ohrazení kompostu na části pozemku parc. č. 31/55 orná půda, 26 ks skleníků a 
studny na částech pozemku parc. č. 31/8 orná půda, budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na 
pozemku parc. č. st. 126 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 
127 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., 
budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 191 zast. pl., 
budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 192 zast. pl., 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc do správy společnosti Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012, bod programu 2, bod 3.19. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 72 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
2. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení  pronájmu části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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3. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
4. usnesení RMO ze dne 29. 1. 2013, bod programu 2, bod 3.3. ve věci schválení 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 výměře 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
5. usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu 2, bod 2.25 důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 79/7, parc. č. 116/2, parc. č. 116/31,  parc. č. 
116/32, parc. č. 116/37, parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.10. 
 
6. usnesení RMO ze dne  15. 6. 2011, bod programu 2, bod 3.10 důvodové zprávy ve věci  
schválení změny 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. 79/7, parc. č. 116/2, 
parc. č. 116/31,  parc. č. 116/32, parc. č. 116/37, parc. č. 116/38, parc. č. 116/39, vše ostat. 
pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 23 572 m2 (dle GP parc. č. 
1721/110 orná půda) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za budovu č. p. 76 (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
97 zast. pl., včetně příslušenství, tj. vodovodní a kanalizační přípojky, stavby přístřešku 
kompostárny a betonového ohrazení kompostu na části pozemku parc. č. 31/55 orná půda, 
26 ks skleníků a studny na částech pozemku parc. č. 31/8 orná půda, budovu bez č. p./č. e. 
(jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 126 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na 
pozemku parc. č. st. 127 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 
128 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
191 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
192 zast. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. s tím, že Ústav experimentální botaniky AV ČR, 
v. v. i. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 50 000,- Kč + 
1/2 nákladů ve výši 14 610,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3.    
 
2. darování části 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 
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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. 1.5.  
 
3. uplatnit u organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR, která je zřizovatelem 
příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Olomouc, žádost o zařazení nemovitých věcí 
splňujících podmínky ustanovení § 2c písm. a) až e) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
do seznamu nemovitých věcí, který bude předložen vládě České republiky ke schválení dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8.  
 
4. vrácení uhrazené částky ve výši 25 911,- Kč sdružení SK Olomouc Sigma MŽ dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
5. prodej pozemků 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. za kupní cenu ve výši 310 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
6. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/8/2009/Hoř ze dne 7. 4. 2009, 
ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.2. 
 
7. uzavření darovací smlouvy na stavby úprava křižovatky – komunikace, světelné 
signalizační zařízení, včetně vodorovného a svislého značení, odvodnění komunikace, 
veřejného osvětlení a chodníků, vybudované v rámci stavby „Olomouc – prodejna potravin 
Lidl – ul. Pavlovická – objekt SO 09 – úprava křižovatky“, na pozemcích na pozemcích parc. 
č. 96 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 98/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 37/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 38/4 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 
38/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 38/6 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 101/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 116/33 ostatní plocha, ostatní komunikace a 
parc. č. 177 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, mezi 
společností Lidl Česká republika v.o.s. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  2.728.970,- Kč, bez DPH 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxx o výkup ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. 1742 trvalý travní porost 
o výměře 1 153 m2, ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. 1776 orná půda o výměře 393 m2 
a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. 1777 trvalý travní porost o výměře 2 504 m2, vše 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
9. schvaluje 
1. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/31/2010/Plh uzavřené se 
společností Školagro s. r. o. o část pozemku parc. č. 945/4 orná půda o výměře 3 970 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.1. 
 
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č. 401/29 orná půda a parc. č. 380/135 ostat. pl., 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
3. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/31/2010/Plh uzavřené se 
společností Školagro s. r. o. o části pozemků parc. č. 945/3 orná půda o celkové výměře 
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6 572 m2 a parc. č. 945/10 orná půda o výměře 871 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a 
úpravu výše nájemného dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního sběrače na pozemcích parc. č. 401/19 orná půda a parc. č. 401/33 orná půda, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, které jsou předmětem prodeje, ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
5. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/31/2010/Plh uzavřené se 
společností Školagro s. r. o. o část pozemku parc. č. 945/3 orná půda o výměře 11 734 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.1. 
 
6. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního sběrače na pozemku parc. č. 400/1 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc a na pozemcích parc. č. 945/13 orná půda a parc. č. 982/1 trvalý travní porost, vše 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, které jsou předmětem prodeje, ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
7. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/31/2010/Plh uzavřené se 
společností Školagro s. r. o. o části pozemků parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 629 m2 
a parc. č. 945/4 orná půda o výměře 20 495 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a úpravu 
výše nájemného dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu části pozemku parc. č. 945/12 orná půda (dle GP parc. č. 945/19 orná půda) 
o výměře 3 970 m2 v Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxx za část pozemku parc. č. 
945/4 orná půda (dle GP parc. č. 945/18 orná půda) o výměře 3 970 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
bod č. 1.1. 
 
2. prodej části pozemku parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/3 ostatní plocha) 
o výměře 139 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 945/3 orná půda 
(dle GP „díl h“ o výměře 2 646 m2 a díl „f“ o výměře 3 926 m2) o celkové výměře 6 572 m2, 
parc. č. 945/10 orná půda (dle GP „díl i“ o výměře 309 m2 a „díl g“ o výměře 562 m2) 
o celkové výměře 871 m2 a parc. č. 981/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 981/10 ostatní 
plocha) o výměře 148 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, 
a.s. za kupní cenu ve výši 6 415 900,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
3. prodej pozemku parc. č. 399 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a částí pozemků parc. č. 
401/19 orná půda (dle GP „díl a“) o výměře 10 896  m2, parc. č. 401/33 orná půda (dle GP 
„díl b“) o výměře 190 m2,  parc. č. 478/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 478/4 ostatní plocha) 
o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemku parc. č. 981/3 ostatní plocha 
(dle GP „díl k“) o výměře 51 m2 a částí pozemků parc. č. 945/3 orná půda (dle GP parc. č. 
945/3 orná půda) o výměře 11 734 m2, a parc. č. 981/2 ostatní plocha (dle GP „díl j“) 
o výměře 71 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za 
kupní cenu ve výši 19 150 590,- Kč dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
4. prodej části pozemku parc. č. 400/1 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 400/1 trvalý travní 
porost) o výměře 229 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 945/2 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 945/2 ostatní plocha) o výměře 629 m2, parc. č. 945/4 orná 
půda (dle GP parc. č. 945/4 orná půda) o výměře 20 495 m2, parc. č. 945/13 orná půda (dle 
GP parc. č. 945/20 orná půda) o výměře 529 m2 a parc. č. 982/1 trvalý travní porost (dle GP 
parc. č. 982/1 trvalý travní porost) o výměře 238 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za kupní cenu ve výši 18 359 600,- Kč dle dodatku č. 1 
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k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
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. 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 46.550.000,- 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 13. 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 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 01. 03. 2013 v 09:00 hod. Informace 
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. bere na v ědomí 
nabídku společnosti IES MORAVIA REAL a.s. ve věci odkoupení budovy č. p. 201 (Dolní 
náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 
st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-Olomouc, obec Olomouc, 
a ukládá náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi jednat se společností OLTERM & TD 
Olomouc, a. s. ve věci vynětí plynové kotelny v budově č. p. 201 (Dolní nám. 1) ze Smlouvy 
o nájmu, správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení a dále jednat se 
společností IES MORAVIA REAL a.s. ve věci podané nabídky touto společností na 
odkoupení budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-Olomouc, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1. 
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4. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 19 (Dolní náměstí 47)  na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná 
plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 
1158-264/2012 parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 425 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 44.650.000,- 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 
budovy a pozemku.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 7.500.000,- 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 adresa). 
Nabídky budou doručeny do 13. 3. 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 DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ  47“. 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 1. 3. 2013 v 10:00 hod. Informace 
o prodávaných nemovitostech a 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 
458, 588 488 455.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxx ve věci odprodeje 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, jako celku za kupní cenu dle znaleckého posudku, dle upravené 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. 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:  
¦ ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxx do jeho výlučného 
vlastnictví za kupní cenu 1.666.666,- Kč, 
¦ ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxxxxx 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, 
kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když kupující jsou povinni kupní 
smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji budovy a 
pozemků, v případě, že jeden z výše uvedených  kupujících neuzavře kupní smlouvu do 20 
dnů od rozhodnutí ZMO nebo nezaplatí schválenou kupní cenu do 20 dnů od uzavření kupní 
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smlouvy, 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 ostatních 
kupujících, kteří řádně a včas kupní smlouvu uzavřou a zaplatí kupní cenu, 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 ideální 1/2 shora uvedených nemovitostí za kupní cenu  2.500.000,- Kč a 
ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí za kupní cenu  2.500.000,- Kč, dle upravené 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Olomouckého kraje ve věci bezúplatného převodu budovy bez č.p./č.e., objekt 
občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. st. 110/2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku 
parc. č. st. 110/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6697 m2, pozemku parc. č. 980/8, 
ostatní plocha, o výměře 2889 m2, a pozemku parc. č. 980/9, zahrada, o výměře 1661 m2, 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. schvaluje 
předběžný záměr darovat stavbu nezapsanou do katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 
st. 104/1, zastavěná plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 104/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, Olomouckému kraji. Výměra části pozemku bude 
upřesněna až po legalizaci stavby (školních dílen) a zapsání nemovitostí do katastru 
nemovitostí, dle upravené důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. bere na v ědomí 
doručené nabídky a pověřuje ředitele organizace Moravské divadlo Olomouc, příspěvková 
organizace a resortního náměstka RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., k dalšímu jednání ve 
smyslu důvodové zprávy, dle upravené důvodové zprávy bod 1.6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
opětovné žádosti manželů xxxxxxxxx o snížení kupní ceny ideálního podílu o velikosti 1/8 na 
budově č. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. č. 752, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. č. 751/2, zahrada, 
o výměře 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat na svém usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, část 19 ve věci prodeje  ideálního podílu 
o velikosti 1/8 na budově č. p. 150 (Jižní 70), ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. č. 752, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, a ideálního podílu 1/8 na pozemku parc. č. 
751/2, zahrada, o výměře 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, manželům xxxxxxxx, 
za kupní cenu ve výši 413.250,- Kč, z toho za podíl 1/8 na budově č. p. 150 za 310.598,- Kč, 
podíl 1/8 na pozemku parc. č. 752, zastavěná plocha a nádvoří, za 31.600,- Kč, podíl 1/8 na 
pozemku parc. č. 751/2, zahrada, za 59.052,- Kč, náklady 12.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.7. 
 
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 13. 03. 2013 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
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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 21. 02. 2013 a 28. 02. 2013 vždy v 9:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
13. 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 13. 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 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. Prohlídka bytu se uskuteční dne 21. 02. 2013 a 28. 02. 
2013 vždy v 9:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 1 v budově bez čp/če (Křižíkova) na pozemku parc. č. st. 1081, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/805 na budově bez 
čp/če a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 370/805 na pozemku parc. č. st. 1081, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 107 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za kupní cenu celkem ve výši 515.471,- Kč, z toho za 
jednotku 433.115,- Kč, pozemek 66.885,- Kč a náklady 15.471,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
15. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, o výměře 2 392 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry částí pozemku budou upřesněny po vypracování GP, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
16. souhlasí 
s vypracováním geometrických plánů za účelem vytyčení věcných břemen obsahující právo 
chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
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17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/3), zahrada, o výměře 163 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 57.340,- Kč, z toho pozemek 50.000,- Kč a náklady 7.340,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/4), zahrada, o výměře 132 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem ve výši 47.340,- Kč, z toho pozemek 40.000,- Kč a náklady 7.340,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. st. 57/3, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP parc. č. 320, 
ostatní plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek domu Lazecká 328/7 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. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 414/32, zahrada, o výměře 381 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
21. schvaluje 
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo jízdy přes pozemek parc. č. 485, ostatní 
plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve prospěch budovy bez čp/če na pozemku 
parc. č. st. 1083/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1083/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
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  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NS/OI/260/2010/ST uzavřené dne 3.12.2010 se 
společností SALM PALACE s.r.o.  jako pronajímatelem, kterým bude tato smlouva změněna 
v čl. IV. 1. takto: 
Nájemné bylo smluvními stranami dohodnuto ve výši 1.000,- Kč + DPH /rok, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. st. 23/1 zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. st. 23/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, 
které jsou ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. st. 23/3 zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 808/7 ostatní plocha a parc.č. 808/9 ostatní plocha, vše v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc, které jsou ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxx, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy.  
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5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu umístění stavby „Rekonstrukce odlehčovací komory OK 2D“ 
na části pozemků parc.č. 328/9 a parc.č. 329/4, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. a v právu 
vstupu a vjezdu pro oprávněného nebo jím pověřených fyzických a právnických osob na tyto 
pozemky za účelem čištění, údržby a oprav stavby „Rekonstrukce odlehčovací komory OK 
2D“. Věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností 
Telefónica Czech Republic, a.s. za podmínek a za cenu dle důvodové zprávy a  přiloženého 
návrhu smlouvy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 12124 - Servisní opravy vozidel - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Servisní opravy vozidel  “ archivní číslo 12024. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13010 - ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc -  

energetická opat ření - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc - energetická opatření“ archivní číslo 
13010. 
 
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 důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků   
ve složení dle důvodové zprávy. 
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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. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13007 - MŠ Dělnická 17B, Olomouc -  

energetická opat ření - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „MŠ Dělnická 17B, Olomouc - energetická opatření“ archivní číslo 13007. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle 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. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13008 - MŠ Jílová 43, Olomouc -  energetická 

opat ření - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „MŠ Jílová 43, Olomouc - energetická opatření“ archivní číslo 13008. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
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b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle 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. 3. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 13027 - Založení krajinného prvku "Holický 

les" - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Založení krajinného prvku „Holický les““ archivní číslo 13027. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
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: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
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10 Veřejná zakázka č. 13016 - Morový sloup Dolní nám ěstí -  
zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Morový sloup Dolní náměstí“ archivní číslo 13016. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle 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. 5. 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 13005 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc -  

energetická opat ření - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření  “ archivní číslo 
13005. 
 
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 důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků   
ve složení dle důvodové zprávy. 
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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. 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 13006 - ZŠ Rožňavská -  energetická 

opat ření - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Energetická opatření ZŠ Rožňavská“ archivní číslo 13006. 
 
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 důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle 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. 7. 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 13009 - ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc -  

energetická opat ření - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc - energetická opatření “ archivní číslo 
13009. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 



 19

3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle 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. 8. 
 
 
14 Veřejná zakázka č. 13026 - Služby spojené s dodáním 

a instalací pódií - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Služby spojené s dodáním a instalací pódií“ archivní číslo 13026 . 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr.Jana Holpucha, Ph.D. 
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: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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15 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu sázkových her,  
loterií a jiných podobných her  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky a deklarace 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyslovit souhlas se zněním deklarace 
 
4. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání  ZMO  konané dne 25.02.2013 
obecně závaznou  vyhlášku a deklaraci 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce  se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2013 dle upravené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle 
upravené důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2013 dle upravené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
17 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
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a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc - na 3 měsíce   
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - na půl roku 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, upravený d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, c) 
 
3. schvaluje 
1. výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, č.b. 1, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
2. ponechání stávající sazby nájemného 84,- Kč/m2/měsíc – tzv. smluvní (volné) 
nájemné a sazby 83,99 Kč/m2/měsíc – bývalé regulované nájemné u městských bytů na rok 
2013 
dle důvodové zprávy bod 4b) 
 
3. s účinností od 1.5.2013 zvýšení smluvního (volného) nájemného v  bytech zvláštního 
určení  o 10,- Kč/m2/měsíc  
dle důvodové zprávy bod 4c) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
18 Aquapark - valná hromada  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
se změnou v představenstvu a dozorčí radě společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. dle 
bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
3. navrhuje 
zástupce SMOl a náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
konanou dne 1.3.2012 dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh pro jednání valné hromady společnosti  AQUAPARK OLOMOUC a.s. - výběr auditora 
společnosti, firmu FIN AUDIT s.r.o. 
 
5. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu v představenstvu a dozorčí radě společnosti 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s. dle bodu č. 1 důvodové zprávy 
 
6. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit zástupce SMOl a náhradníka na valnou hromadu 
společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. konanou dne 1.3.2012 dle bodu č. 2 důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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19 Podpora poskytovaná z rozpo čtu SMOl pro rok 2013 v oblasti 
tvorby a ochrany ŽP  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy dle upravené důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. schvaluje 
rozpočtové změny dle charakteru žadatele (subjektu) 
 
5. doporu čuje 
ZMO schválit příspěvek ve výši 182 800,- Kč Sagitarii - Sdružení pro ochranu přírody střední 
Moravy v Olomouci (4 projekty), 90 000,- Kč žadatelce xxxxxxxxxxxx a Domu dětí a mládeže 
Olomouc 54 050,- Kč (9 projektů) 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
20 Rozárium  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou koncepcí území rozária a botanické zahrady 
 
3. souhlasí 
s předloženou studií obnovy rozária dle jednotlivých upravených etap 
 
4. schvaluje 
podání žádosti v rozsahu upravené I. etapy obnovy rozária do výzvy ROP SM v rámci IPRM 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
21 Návrh Zadání souboru zm ěn č.VIII Regulačního plánu MPR 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. ukládá 
předložit návrh Zadání souboru změn č.VIII Regulačního plánu MPR Olomouc dle přílohy 
důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh Zadání souboru změn č.VIII Regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu dle přílohy 
důvodové zprávy 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
22 Mlýnský potok - jez u sokolovny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace provizorního opatření stávajícího 
jezu se společností Stavoprojekt Olomouc, a.s.  
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
23 Ul. Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržený postup dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh řešení dle důvodové zprávy na nejbližším jednání ZMO 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
24 Dolní nám ěstí - rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C) a) důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
postup dle bodu E)  Závěru důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru dopravy provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 18. 
 
 
25 Rozvoj výstavišt ě Flora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na řešení dle bodu 2) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 
 
 
26 IPRM sídlišt ě - Povel - obytná zóna - RC 2  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci pro projekt "Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - 
RC 2" do vyhlášené výzvy č. 11 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a 
regenerace sídliště 
 
3. schvaluje 
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
27 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: 22. 

 
 
28 Karty typu D  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
29 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 Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle budu 2. důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Rooseveltova dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
30 Mosty, lávky, podchody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postupovat dle bodu č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
navýšení finančních prostředků pro TSMO, a.s. dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru dopravy připravit návrh dodatku č. 39 ke smlouvě s TSMO,a.s. 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
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5. ukládá 
odboru dopravy předložit ekonomickému odboru návrh rozpočtové změny dle bodu č. 3 
důvodové zprávy 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
31 Cyklodoprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizaci cyklistických tras stávajícího generelu cyklodopravy dle přílohy č. 5 důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na rozpočtovou změnu zařazením položky realizace investiční akce 
Moravská cyklostezka Povel a realizace investiční akce Cyklistická stezka Černovír - 
Hlušovice 
T: 26. 2. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
zrealizovat v roce 2013 investiční akce Moravská cyklostezka Povel; Cyklostezka Černovír - 
Hlušovice a zahájit projekt Jantarové cyklotrasy 2. část v souladu s harmonogramem 
výstavby daných žádostí do ROP SM 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. schvaluje 
postup zpracování projektové dokumentace dle bodu č. 2.4. důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
připravit smlouvu s RARSM na zpracování projektové dokumentace cyklodopravy v rozsahu 
DSP a DUR dle bodu 2.1. a 2.2. důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
8. ukládá 
připravit smlouvu s RARSM na zpracování projektové dokumentace cyklodopravy v rozsahu 
IZ a dalších vyjmenovaných aktivit dle bodu 2.3. a 2.5. důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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9. ukládá 
v případě vyhlášení výzvy na cyklostezky SFDI podat žádost o dotaci na projekt cyklostezky 
Olomouc - Týneček dle bodu 2.8. důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
10. ukládá 
provést přeznačení cyklotras formou stanovení trvalého dopravního značení dle projektů 
cykloznačení a zrealizovat je v pořadí dle bodu 2.9. důvodové zprávy 
T: listopad 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
11. ukládá 
zahájit aktivity a práce na Cyklostrategii města Olomouce 
T: prosinec 2013  
O: pracovní skupina 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
32 Granty v oblasti cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti  cestovního ruchu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 19. 3. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
oddělení cestovního ruchu OVVI informovat žadatele o podmínkách RMO a komise CR 
k získání podpory v oblasti cestovního ruchu 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
5. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč 
 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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33 Zahrani ční služební cesta - N ěmecko - Mozart Ways  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 28. 
 
 
34 Granty v oblasti kultury  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti kultury dle upravené důvodové zprávy, včetně 
rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
použití rezervy ve výši 500.000,- na vyhlášení speciálního kola grantového řízení na projekt 
Kulturního léta 
 
4. ukládá 
vyhlásit speciální grantové řízení na realizátora projektu Kulturní léto  
T: 26. 2. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 19. 3. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
35 Granty v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy, včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 19. 3. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
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 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
36 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000 Kč ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele  
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 9. 4. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
37 Audit systému p ředběžné řídící kontroly ú četních p řípadů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 40/2012 
T: červen 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
38 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 34. 
 
 
39 Bezbariérová Olomouc -  příspěvky v oblasti bezbariérových 

úprav a bezbariérové dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem rozdělení podpory z rozpočtu města Olomouce v oblasti bezbariérových úprav a 
bezbariérové dopravy v roce 2013 
 
3. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
u žádostí do 50 000 Kč 
 
4. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle 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: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle 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 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
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40 Zpráva o osobách bez domova na území m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
41 Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního ur čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh změny Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v majetku SMOl dle 
předložené důvodové zprávy včetně jejich příloh 
 
3. ukládá 
zjistit možnosti úpravy nebo vzniku softwaru (databázové aplikace) pro evidenci, hodnocení 
a stanovení pořadí žádostí o byt s pečovatelskou službou a o bezbariérové byty v majetku 
statutárního města Olomouce 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
42 Zahrani ční kontakty m ěsta Olomouce v 1. pololetí roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený předběžný plán zahraničních kontaktů města Olomouce na rok 2013 
 
3. schvaluje 
účast na zahraničních služebních cestách dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
43 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
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důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
44 Smlouva o nájmu dopravního prost ředku - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku 
T: 19. 3. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
45 ASEKOL, ELEKTROWIN - dodatky ke smlouvám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nové smlouvy a dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu a dodatek ke smlouvě 
T: 19. 3. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. pověřuje 
TSMO, a.s. praktickou realizací podmínek dle nové smlouvy a dodatku 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
46 Dodatek č. 38 ke Smlouv ě s TSMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 38 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a. s., dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č. 38 dle důvodové zprávy 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
47 Pojmenování ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým názvem ulice dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržený název ulice dle upravené důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit navržený název ulice 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
48 ZUŠ CAMPANELLA -  stanovisko statutárního m ěsta Olomouc k 

místu poskytování vzd ělávání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko ke zřízené dalšího místa poskytování vzdělávání Základní umělecké 
škole CAMPANELLA Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 
T: 26. 2. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
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49 IPRM – zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc a zařazení projektu dle dodatku důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
50 Stanovení termínu a návrh programu 18. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 18. zasedání ZMO: na pondělí 25. 2. 2013 od 9.00 hodin 
- místo konání 18. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 18. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 47. 
 
 
51 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: 48. 
 
 
52 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v od boru dopravy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce s účinností od 
1. 4. 2013 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 49. 
 
 
53 Rekapitulace využití p říspěvků spole čnosti EKO-KOM, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 50. 
 
 
54 Změna zařazení projektu do dota čního titulu (OPŽP)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předložením projektu do průběžné výzvy Operačního programu životního prostředí 
 
3. souhlasí 
se spolufinancováním projektu v 10% způsobilých výdajů 
 
4. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc zajistit projektovou dokumentaci a připravit kompletní podklady pro 
podání žádosti o dotaci 
T: 26. 2. 2013 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
5. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc předložit po oznámení o schválení dotace a návrh na financování 
projektu 
T: srpen 2013 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 51. 
 
 
55 Slevy pro držitele Zlaté Jánského plakety  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr jednat s Olomouckým krajem o poskytnutí slevy dle varianty b) důvodové zprávy 
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3. ukládá 
jednat s Olomouckým krajem a KIDSOK o vybrané variantě 
T: 9. 4. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 
 
56 Restaura ční předzahrádky na Dolním nám ěstí v roce 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


