
 

USNESENÍ 
 

z 79. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19. 3. 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 19. 3. 2013 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle upravené 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 upravené části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
4. vypouští ze sledování 
- bod 2, část 13 usnesení RMO ze dne 13.11.2012, týkající se Majetkoprávních záležitostí + 
dodatek č. 1 dle části A) důvodové zprávy 
- bod 19, část 2 usnesení RMO ze dne 27.11.2012, týkající se Informace o pořizování 
Územního plánu Olomouc dle části A) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. pronájem části 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. 1.2. 
 
2. pronájem částí pozemků parc. č. 111/23 ostat. pl. o výměře 14 192 m2, parc. č. 111/26 
ostat. pl.  o výměře 19 652 m2, parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 8 634 m2, parc. č. 
468 ostat. pl. o výměře 137 m2, parc. č. 469 ostat. pl. o výměře 23 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc a parc. č. 128/5 ostat. pl. o výměře 132 m2 a parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 
624 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. 
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za podmínek dle návrhu odboru majetkoprávního dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování areálového 
osvětlení na pozemku parc. č. 469 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.  128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 
ostat. pl.,  parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 
trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 468 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, uložení a provozování vodovodní  přípojky 
na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 21/8 zahrada,  parc. č. 
21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý 
travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hejčín, uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., 
parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 21/8 zahrada,  parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, 
parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 111/23 ostat. pl., parc. č. 111/22 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hejčín,  uložení a provozování plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 111/22 ostat. pl., 
parc. č. 111/23 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti 
JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle varianty A důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování areálového osvětlení na pozemku parc. č. 469 ostat. pl. v k. ú. 
Hejčín, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.  
128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl.,  parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 
21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 
111/1 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, uložení 
a provozování vodovodní  přípojky na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. 
pl., parc. č. 21/8 zahrada,  parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada,  parc. č. 21/17 
trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 468 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, uložení a provozování splaškové kanalizace 
na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 21/8 zahrada,  parc. č. 
21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý 
travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl.,  vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, 
uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 111/23 ostat. pl., parc. č. 
111/22 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín,  uložení a provozování plynovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 111/22 ostat. pl., parc. č. 111/23 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, vše obec 
Olomouc, vše ve prospěch společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle varianty A 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. 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. 1721/110 orná půda) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
6. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/1 trvalý travní porost o výměře 47 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 12. 11. 2010 do 
31. 12. 2012 ve výši 921,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
7. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/1 trvalý travní porost o výměře 47 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
8. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/2 trvalý travní porost o výměře 85 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 12. 11. 2010 do 
31. 12. 2012 ve výši 1.665,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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9. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/2 trvalý travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
10. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 12. 11. 2010 do 
31. 12. 2012 ve výši 1.606,- Kč manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
11. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/4 trvalý travní porost o výměře 84 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
13. vrácení uhrazené částky ve výši 1.614,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 
14. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/4 trvalý travní porost o výměře 84 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2012 
ve výši 35,- Kč  paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
15. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/5 trvalý travní porost o výměře 88 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
16. vrácení uhrazené částky ve výši 1.729,- Kč manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.1. 
 
17. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 85 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 12. 11. 2010 do 
31. 12. 2012 ve výši 1.665,- Kč panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
19. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 13. 11. 2010 do 
31. 12. 2012 ve výši 1.608,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
20. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
21. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 861/8 trvalý travní porost o výměře 84 m2 
a části pozemku parc. č. 654 ostat. pl. o výměře 17 m2, vše v k.ú. Nemilany, obec Olomouc 
bez právního titulu za období od 13. 11. 2010 do 31. 12. 2012 ve výši 1.983,- Kč manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
22. záměr pronajmout pozemek parc. č. 861/8 trvalý travní porost o výměře 84 m2 a části 
pozemku parc. č. 654 ostat. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 755/2 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
24. předběžný záměr bezúplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo uložení a 
provozování protipovodňové dešťové kanalizace, včetně šachty na pozemku parc. č. 
755/104 orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxx 
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ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
25. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 1224 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. 
č. 872/6 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. Výměry částí pozemků bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 745 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obce Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
27. záměr pronajmout pozemek parc. č. 62 ostat. plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
28. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1206/12 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
29. záměr pronajmout pozemek parc. č. 149/2 ostat. pl. o výměře 161 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
30. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 634/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 654 
ostat. pl. o výměře 46 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.12. 
 
31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 102 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 137 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
33. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 5. 10. 2010 do 4. 10. 2012 ve výši 
359,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
34. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
35. záměr pronajmout pozemek parc. č. 74/13 zast. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
36. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1045/27 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
37. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1059/2 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
38. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 790 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
39. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 418/4 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
40. záměr pronajmout pozemek parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
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41. záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemku parc. č. 17/1 ostat. pl. o celkové výměře 
317 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
42. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 7 o výměře 19,20 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. 2.23. 
 
43. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 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. 2.24. 
 
44. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 371 (bytový dům), Balbínova č.o. 7, 9, na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
45. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 174,20 m2 v 1.NP budovy č.p. 
358 (objekt k bydlení), Ostružnická č.o. 9, na pozemku parc. č. st. 308 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.  
 
46. záměr prodat část pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 
762/3 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
47. záměr prodat část pozemku parc. č. 762/3 zahrada o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 
762/5 zahrada) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
48. vrácení nájemného ve výši 3.007,- Kč za období od 19. 6. 2012 do 31. 12. 2012 za 
pronájem části pozemku parc. č. 210/5 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti PNS Grosso s.  r.  o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
49. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným prodejem pozemků parc. č. 1652 
zahrada o výměře 93 m2, parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 234 m2 a částí pozemků parc. 
č. 1651/2 orná půda o výměře 375 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 852 m2, parc. č. 
1651/4 orná půda o výměře 1 413 (vše dle GP parc. č. 1651/3 orná půda o celkové výměře 
2  967 m2) a parc. č. 1961/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1961/4 ostat. pl.) o výměře 34 m2, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Josef KVAPIL a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 
50. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 a parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
51. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 590, ostatní plocha, o výměře 435 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvími společnosti Správa 
nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
52. pronájem 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. 3.7.  
 
53. pronájem 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. 3.7. 
 
54. pronájem pozemků 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 manželům xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8.  
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55. pronájem 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 paní xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 
 
56. pronájem části pozemku parc. č. 276 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
57. pronájem části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 72 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
58. pronájem části pozemku parc. č. 258/1 orná půda o výměře 475 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
59. pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 721 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
60. pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 721 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
61. pronájem části pozemku parc. č. 186/3 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
62. pronájem části pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 595 m2 a pozemku parc. č. 
1782 zahrada o výměře 335 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
63. uzavření dohody o zrušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy č. MAJ-PR-
BVB/137/2011/S o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování plynovodního řadu na pozemcích parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č . 
913/57, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1217 (jiná 
stavba) s pozemky parc. č. st. 2337 a parc. č. st. 2383, oba zast. pl. a pozemku parc. č. 
913/41 orná půda, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
64. úplatné zřízení věcného břemene spočívající 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. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 913/57, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.19.  
 
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 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. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 
913/57, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
66. 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. 335/1 a parc. č. 393/3, vše ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc  
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
67. 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 
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na pozemcích parc. č. 1616  orná půda,  parc. č. 163/18 orná půda a parc. č. 1428/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc  ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
68. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na  pozemcích parc. č. 116/42 ostat. pl. a parc. č. 116/43 ostat. pl., vše  v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.22. 
 
69. 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 plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 116/42 ostat. pl. a parc. č. 116/43 
ostat. pl., vše  v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
70. 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. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxx ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.23.  
 
71. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 732/4 
ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního města 
Olomouc (ideální 4/12), pana xxxxxxxxxxx (ideální 2/6) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) 
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.24.  
 
72. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 350/19, parc. č. 350/20, parc. č. 350/24, parc. 
č. 350/30, parc. č. 350/35, parc. č. 451/18, parc. č.  451/35, parc. č. 443/4, parc. č. 350/36, 
parc. č. 350/26, parc. č. 350/21, parc. č. 451/39, parc. č. 451/19, parc. č. 350/34, vše ostat. 
pl., uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
350/19, parc. č. 350/36, parc. č. 451/29, parc. č. 350/24, parc. č. 350/28, parc. č. 350/29, 
parc. č. 350/21, parc. č. 350/35, parc. č. 350/34, parc. č. 451/18, parc. č. 451/40, parc. č. 
350/37, parc. č. 350/31, parc. č. 350/26, parc. č. 350/30, parc. č. 451/19, parc. č. 350/41, vše 
ostat. pl., uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 
350/34, parc. č. 451/36, parc. č. 350/21, parc. č. 350/35, vše ostat., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
73. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 350/19, 
parc. č. 350/20, parc. č. 350/24, parc. č. 350/30, parc. č. 350/35, parc. č. 451/18, parc. č.  
451/35, parc. č. 443/4, parc. č. 350/36, parc. č. 350/26, parc. č. 350/21, parc. č. 451/39,  
parc. č. 451/19, parc. č. 350/34, vše ostat. pl., uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 350/19, parc. č. 350/36, parc. č. 451/29, parc. 
č. 350/24, parc. č. 350/28, parc. č. 350/29, parc. č. 350/21, parc. č. 350/35, parc. č. 350/34, 
parc. č. 451/18, parc. č. 451/40, parc. č. 350/37, parc. č. 350/31, parc. č. 350/26, parc. č. 
350/30, parc. č. 451/19, parc. č. 350/41, vše ostat. pl., uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 350/34, parc. č. 451/36, parc. č. 350/21, parc. 
č. 350/35, vše ostat., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
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74. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor o výměře 133,20 m2 
ve 4. NP budovy č.p. 1059 (stavba občanského vybavení), Tovární č.o. 41, na pozemku 
parc. č. st. 1695 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené dne 3. 6. 2009 mezi 
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jako nájemcem a statutárním městem 
Olomouc jako podnájemníkem dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
75. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 411,90 
m2 v 1.NP budovy č. p. 889 (bytový dům), Masarykova třída č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 
790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
76. pronájem nebytového prostoru – garážového stání o výměře 12 m2 v budově bez čp/če 
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
77. změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře 244 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
78. pronájem částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná 
půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná 
půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
79. pronájem části pozemku parc. č. 601/1 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6.   
 
80. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 26 m2 
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
81. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 28 m2 
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
82. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání nádob na 
komunální a tříděný odpad na části pozemku parc. č. 247/1 ostat. pl. (dle GP díl „b“) v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 5.10.   
 
83. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního řadu, včetně šachty na části pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
515/82 ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
84. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku pořízeného v rámci stavby „Centrum 
pro výzkum lemurů kata a vstup do ZOO“ Zoologické zahradě Olomouc, příspěvkové 
organizaci dle důvodové zprávy  bod č. 6.2. 
 
85. dodatek č. 46 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a 
kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
86. uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace na pozemku  parc. č. 1045 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc mezi statutárním městem 
Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.7.  
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2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. o schválení úplatného zřízení věcného 
břemene obsahující právo umístění a provozování areálového osvětlení na pozemku parc. č. 
469 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č.  128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl.,  parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 
21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý 
travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. pl., vše v k. ú. 
Hejčín, uložení a provozování vodovodní  přípojky na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., 
parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 21/8 zahrada,  parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada,  
parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., 
vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, uložení a provozování splaškové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 128/5 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 21/8 
zahrada,  parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, 
parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 111/1 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, parc. č. 468 ostat. 
pl. v k. ú. Hejčín, uložení a provozování dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 111/23 
ostat. pl., parc. č. 111/22 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín,  uložení a provozování plynovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 111/22 ostat. pl., parc. č. 111/23 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, 
vše obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle varianty 
B důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. manželů xxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost 
o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 515/2 ostat. pl. o výměře  
40 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 258/1 orná půda o výměře 475 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
5. společnosti SMP Net, s.r.o. o změnu  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 plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 80 
orná půda v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
 
3. ukládá 
1. odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologické zahrady Olomouc spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo 
příspěvková organizace Zoologická zahrada Olomouc hospodařit, o pozemek a stavbu na 
parc. č.  88/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 444 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc a snížení výměry u pozemku parc. č. 88/1 ostatní plocha z 44 161 m2 na 43 717 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc v Zastupitelstvu města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 
 
2. odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo 
příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce hospodařit, o pozemek a stavbu na parc. 
č. st. 643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  22 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc a 
snížení výměry u pozemku parc. č. 884 ostatní plocha z 17112 m2 na 17090 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc v Zastupitelstvu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
3. odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Knihovny města Olomouce spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo 
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příspěvková organizace Knihovna města Olomouce hospodařit, o pozemek parc. č. 645/1 
ostatní plocha o výměře  67 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  v Zastupitelstvu města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
 
4. bere na v ědomí 
1. předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1. 
 
2. vyjádření Evropské komise ve věci prenotifikace zvýhodněného prodeje pozemků v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc Výzkumnému ústavu rostlinné výroby v.v.i. a nepožaduje 
podat žádost Evropské komisi o notifikaci zvýhodněného prodeje pozemků v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc Výzkumnému ústavu rostlinné výroby v.v.i.  dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6.  
 
3. předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.8.     
 
 
5. uděluje 
souhlas státnímu podniku Česká pošta, s.p. s umístěním  poštovní výběrové schránky na 
části pozemku parc. č. 1082/4 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2013, bod programu 2, bod 1.3. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit 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. 1.5.    
 
2. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2013, bod programu 2, bod 1.3.  důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného 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. 1.5.  
 
3. usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.17 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 plynovodní  
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přípojky na pozemcích parc. č. 1616  orná půda a parc. č. 163/18 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc  ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.21. 
 
4. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2013, bod programu 2, bod 1.1. dodatku č. 1 důvodové 
zprávy ve věci schválení bezúplatného 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 xxxxxxxxxxxxxxx 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.23.  
 
5. usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012, bod programu 2, bod 5.7. ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda 
o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda 
o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Ing. Jan Zavadil – JANZL dle důvodové zprávy bod 
č. 5.4. 
 
6. část usnesení RMO ze dne 13. 11. 2012, bod programu 2, bod 5.1. důvodové zprávy ve 
věci podaní žaloby o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 860/17 trvalý travní 
porost o výměře 394 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, pokud nedojde k uzavření tohoto 
souhlasného prohlášení do 31. 1. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
      
7. část usnesení RMO ze dne 12. 2. 2013, bod programu  2, bod 6.4. důvodové zprávy ve 
věci trvání na podaní žaloby o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 860/17 trvalý 
travní porost o výměře 394 m2  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, pokud nedojde k uzavření 
tohoto souhlasného prohlášení do 31. 1. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
8. usnesení RMO ze dne 13. 11. 2007, bod programu 2, bod 5.6 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření  darovací smlouvy na stavbu „Olomouc, Pražská ul., Obchodní centrum 
GLOBUS“, část SO 06 – vodovod koridoru, SO 06.01 – veřejný vodovod a SO 05.01 – 
veřejná kanalizace, mezi společností Praha West Investment k. s., zastoupenou jejím 
komplementářem společností Globus, spol. s r.o. jako dárcem a statutárním městem 
Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 
 
7. trvá 
na usnesení RMO ze dne 15. 1. 2013, bod programu 2, bod 2.5 dle důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 186/3 
orná půda o výměře 1442 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.16. 
 
 
8. 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. 
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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. 1.5.    
 
2. uzavření dohody mezi Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., společností 
OLTERM & TD Olomouc a statutárním městem Olomouc o převzetí části dluhu Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. vůči společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. ve výši 
113.550,94 Kč bez DPH z důvodu vypořádání investice provedené společností OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. na základě Smlouvy o nájmu a provozování tepelného zdroje ze dne 
29. 12. 2008 statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. prodej pozemků parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. č. 1721/11 orná 
půda o výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 14 150 m2 a parc. č. 1724/1 
ostat. pl. o výměře 748 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Výzkumnému 
ústavu rostlinné výroby, v.v.i. za kupní cenu ve výši 6 425 100,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 612/29 ostat. pl. o výměře 412 m2 a částí pozemku 
parc. č. 612/7 ostat. pl. o celkové výměře 1 451 m2 (dle GP parc. č. 612/7 ostat. pl. o výměře 
787 m2 a parc. č. 612/37 ostat. pl. o výměře 664 m2), vše v k. ú.  Neředín, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce 
z důvodu veřejného zájmu za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda 
o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda 
o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda 
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 166 770,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
6. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem pozemků 
parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, 
parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a 
parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 85,- Kč/m2, a to po dobu 
5 let od vydání kolaudačního souhlasu na objekt na výrobu výměníků pro ohřev a chlazení 
vzduchu a výměníků pro využití odpadního tepla včetně potřebné administrativní části a 
provozních ploch na částech pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 
1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 
1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
7. prodej pozemku parc. č. 158/21 ostat. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 50 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
8. prodej pozemku parc. č. 158/20 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
9. prodej části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 
zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
10. prodej pozemku parc. č. st. 1204/12 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 8 025,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 8 025,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
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11. prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 104 m2 (dle GP parc. č. 1929/17 
ostat. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 196 570,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9.  
 
12. prodej částí 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 společnosti BELLS - ELEVEN 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 485 718,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.  
 
13. prodej částí 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 společnosti BPS Mobil, s.r.o.  za kupní cenu ve výši 151 638,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.10.  
 
14. prodej částí 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 manželům 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 112 876,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
15. prodej části pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 515/82 ostat. pl.) o výměře 
244 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxx za kupní cenu ve výši 348 655,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.12.  
 
16. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxx, 
ve kterém všichni zúčastnění prohlašují, že pozemek parc. č. 860/17 trvalý travní porost 
o výměře 394 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, je v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to každý k ideálnímu podílu  1/2 tohoto pozemku dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 
17. směnu vodovodu Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, v k. ú. Nová Ulice, 
kabelové přípojky NN ul. Jiráskova - 1.část na pozemku parc. č. 804/24, v k.ú. Hodolany, 
přeložky vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložky vodovodu ul.Tř.Míru - 2. část na 
pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 607/10 a parc. č. 429/28, vše v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 
515/1, parc. č. 540/56, parc. č. 540/51, parc. č. 515/79 a parc. č. 515/78, vše v k. ú. Neředín, 
přeložky vodovodu ul. Erenburgova - 1. část a přeložky vodovodu ul. Erenburgova - 2. část 
na pozemcích parc. č. 607/8, parc. č. 607/7, parc. č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, 
parc. č. 515/80, parc. č. 526/1, parc. č. 513, parc. č. 401/17 a parc. č. 487/6, vše v k. ú. 
Neředín, přeložky vodovodu ul. Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 a 
parc. č. 480/29, vše v k. ú. Nová Ulice, přeložky vodovodu ul. Tovární (před objektem 
Teplárny) na pozemku parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovodu ul. Libušina (přivaděč 
Přáslavice - Hlubočky) na pozemcích parc. č. 1458/8, parc. č. 539/3, parc. č. 1458/10, parc. 
č. 782/6, parc. č. 1970/4, parc. č. 782/16, parc. č. 1970/25, parc. č. 1970/29, parc. č. 
1970/30, parc. č. 1970/3 a parc. č. 854/2, vše v k.ú. Chválkovice, propojovacího 
vodovodního řadu k. ú. Neředín na pozemcích parc. č. 420/113, parc. č. 540/28, parc. č. 
540/29, parc. č. 540/2, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 849/42, v k. ú. Řepčín, mostového 
jeřábu ČS Tabulový vrch na pozemku parc. č. 1378, v k. ú. Nová Ulice, rozvaděče ul. 
Jiráskova - 2. část na pozemku parc. č. 804/24, v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a 
pozemků parc. č. st. 170 o výměře 100 m2, parc. č. st. 587 o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 
o výměře 172 m2, parc. č. st. 1378 o výměře 200 m2, parc. č. st. 1686 o výměře 176 m2, 
parc. č. st. 2069 o výměře 7 m2, parc. č. st. 2071 o výměře 8 m2, vše zastavěná plocha, 
parc. č. 76/5 o výměře 116 m2, parc. č. 79/8 o výměře 115 m2, parc. č. 84/6 o výměře 104 
m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. za výtlačný řad ČS Senice - VDJ Křelov DN 300 
na pozemcích parc. č. 883/2, parc. č. 883/3, parc. č. 883/5, parc. č. 881/2, parc. č. 881/3, 
parc. č. 881/4, parc. č. 881/5, parc. č. 881/1, parc. č. 860/1, parc. č. 860/15, parc. č. 860/6, 
parc. č. 860/14, parc. č. 1267, vše v k. ú. Senice na Hané, obec Senice na Hané, parc. č. 
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255/3, parc. č. 162/11, parc. č. 162/12, parc. č. 162/1, parc. č. 255/2, parc. č. 140/9, parc. č. 
248, parc. č. 149/1, parc. č. 149/3, parc. č. 149/4, parc. č. 149/5, vše v k.ú. Vojnice 
u Olomouce, obec Vojnice u Olomouce, parc. č. 325/32, parc. č. 325/24, parc. č. 325/28, 
parc. č. 325/29, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 254/68, parc. č. 254/60, parc. č. 
254/61, parc. č. 254/62, parc. č. 254/65, parc. č. 254/66, parc. č. 263/8, parc. č. 263/9, parc. 
č. 263/10, parc. č. 263/11, parc. č. 254/57, vše v k. ú. Břuchotín, obec Břuchotín, parc. č. 
903/3, parc. č. 903/4, parc. č. 903/1, parc. č. 901/2, parc. č. 902/5, parc. č. 902/6, parc. č. 
902/16, parc. č. 902/17, parc. č. 902/28, parc. č. 904, parc. č. 905/1, parc. č. 905/2, parc. č. 
905/3, parc. č. 905/4, parc. č. 905/5, parc. č. 905/6, parc. č. 905/7, parc. č. 905/8, parc. č. 
905/9, parc. č. 906, 907, parc. č. 910/10, parc. č. 910/7, parc. č. 910/11, parc. č. 910/6, parc. 
č. 910/9,  parc. č. 910/3, parc. č. 910/15, parc. č. 909/5, vše v k. ú. Křelov, obec Křelov, 
studnu spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 185 zastavěná plocha, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 504/1, v k. ú. Černovír - zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1341 m2, parc. č. st. 505/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. 
st. 551, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 972 m2, parc. č. 809/151 ostatní plocha, 
o výměře 1307 m2, parc. č. 809/233 ostatní plocha, o výměře 413 m2, parc. č. 809/234, 
trvalý travní porost, o výměře 422 m2, parc. č. 809/314 ostatní plocha, o výměře 107 m2, 
parc. č. 809/316 ostatní plocha, o výměře 3441 m2, parc. č. 809/317 ostatní plocha, 
o výměře 173 m2, parc. č. 809/318 ostatní plocha, o výměře 7173 m2, parc. č. 809/321 
ostatní plocha, o výměře 880 m2, parc. č. 809/322 trvalý travní porost, o výměře 21 m2, 
parc. č. 809/323 ostatní plocha, o výměře 67 m2, parc. č. 809/326 ostatní plocha, o výměře 
130 m2, parc. č. 809/327 ostatní plocha, o výměře 564 m2, parc. č. 809/328 ostatní plocha, 
o výměře 1364 m2, parc. č. 809/329 ostatní plocha, o výměře 49 m2 a parc. č. 1128 ostatní 
plocha, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír a parc. č. st. 185 zastavěná plocha a nádvoří, 
o  výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, s tím, že společnost Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 204 380,00 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6. 
 
18. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vedení NN, kanalizace, vodovodu, 
úprava komunikace včetně zpomalovacího prahu a odvodnění, chodníků a zpevněných 
ploch, budované v rámci stavby „Zahrady Olomouc – Slavonín, výstavba 4 RD – Arbesova 
ulice“,  na pozemcích  parc. č. 533/12 orná půda a parc. č. 1231/1 ostatní plocha, silnice,  
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností 
TAMPIOL a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
20. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
kanalizace, vodovodu, úprava komunikace včetně zpomalovacího prahu a odvodnění, 
chodníků a zpevněných ploch, budované v rámci stavby „Zahrady Olomouc – Slavonín, 
výstavba 4 RD – Arbesova ulice“,  na pozemcích  parc. č. 533/12 orná půda a parc. č. 
1231/1 ostatní plocha, silnice,  vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností TAMPIOL a.s. jako budoucím dárcem 
dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 
21. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení vodovodního řadu  na pozemcích  parc. č. 1089/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1092/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc a na pozemcích parc. č. 82 ostatní plocha, silnice a parc. č. 137 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 6.10. 
 
22. uzavření kupní smlouvy na stavby kanalizačního řadu a vodovodního řadu, vybudované 
v rámci stavby „Bytový komplex Sladké město – 1. etapa“, na pozemcích  parc. č. 849/9 orná 
půda a parc. č. 1023 ostatní plocha, ostatní komunikace  vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, 
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mezi společností Moravia Star Invest s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc 
jako kupujícím za kupní cenu 500,-Kč  dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
chodníků, cyklostezky, ostrůvku pro přechod chodců, včetně veřejného osvětlení přechodu 
ul. Šantova a veřejného osvětlení 1. etapa a chodníků, cyklostezky, ostrůvku pro přechod 
chodců, včetně veřejného osvětlení přechodu ul. Wittgensteinova a veřejného osvětlení 
2. etapa, budované v rámci stavby „Olomouc, Křižovatka Wittgensteinova – Šantova – 
stavební úpravy“, na pozemcích parc. č. 94/76 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
94/100 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 114/6 ostatní plocha, manipulační 
plocha, parc. č.114/7 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 124/17 ostatní plocha, 
manipulační plocha, parc. č. 124/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/25 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 195/1 ostatní plocha, silnice,  parc. č. 195/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 195/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 195/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 195/18 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 195/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Galerie Šantovka s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
24. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 06.01 – veřejný vodovod na pozemcích parc. č. 
1023 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1203 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 487/6 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 487/7 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 515/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 515/80 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 526/6 
ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, dále SO 05.01 – veřejná 
kanalizace na pozemcích parc. č. 1023 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 849/31 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 849/50 orná půda a parc. č. 1203 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 487/1 orná půda v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc a SO 05 – kanalizace koridoru  na pozemcích parc. č. 1203 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 849/31 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 849/32 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 849/33 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 849/9 orná půda, 
s výjimkou odbočení a šachty na pozemcích  parc. č. 1203 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 849/31 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 849/43 orná půda, vše 
v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, vybudované dárcem v rámci stavby „Olomouc, Pražská ul., 
Obchodní centrum GLOBUS, stavba veřejného vodovodu a veřejné kanalizace“, bez 
veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, mezi společností Praha West 
Investment k. s., zastoupenou jejím komplementářem společností Globus, spol. s r.o. jako 
dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové zůstatkové hodnotě ve 
výši  3.986.866,- Kč (bez DPH) dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby kanalizační stoky, vodovodního 
řadu a komunikace, budované v rámci stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“,  na 
pozemcích  parc. č. 317 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 319 ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  vše v k. ú. Nedvězí, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a xxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
kanalizační stoky, vodovodního řadu a komunikace, budované v rámci stavby 
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“,  na pozemcích  parc. č. 317 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 319 ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k. ú. Nedvězí, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxx 
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
 
27. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu větev V1 a větev V2, 
jednotné kanalizace větev K-1 a větev-2, komunikací větev „A“, včetně parkovacích stání a 
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větev „B“, chodníků, veřejného osvětlení a NTL plynovodu větev P-1 a větev P-2, budované 
v rámci stavby „Výstavba 13 RD – Olomouc, Balcárkova ul.“,  na pozemcích  parc. č. 994/11 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 994/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 994/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2160 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1042 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 978/1 zahrada a parc. č. 1036/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností Htech cz s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 
28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu 
větev V1 a větev V2, jednotné kanalizace větev K-1 a větev K-2, komunikací větev „A“ a 
větev „B“, chodníků a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Výstavba 13 RD – 
Olomouc, Balcárkova ul.“,  na pozemcích  parc. č. 994/11 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
994/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 994/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
2160 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1042 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 978/1 
zahrada a parc. č. 1036/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností Htech 
cz s.r.o. jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 497,- Kč, včetně DPH dle 
důvodové zprávy bod č. 6.17. 
 
29. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu zpevněná plocha – komunikace pro 
pěší, budovanou v rámci stavby „Element Office“,  na pozemku  parc. č. 1062/52 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 
30. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
zpevněná plocha – komunikace pro pěší, budovanou v rámci stavby „Element Office“,  na 
pozemku  parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Tech Group a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.19. 
 
31. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby IO 07 komunikace pěší a přechody 
pro chodce, IO 07 přeložka VN, IO 10 veřejné osvětlení, IO 12 přeložky kabelů Telefónica, 
IO 13 přeložky SPL kabelů AČR, IO 15 sloup trakčního vedení, budované v rámci stavby 
„Komerční a bytová výstavba Olomouc - Šibeník“, na pozemcích  parc. č. 447/29 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 612/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
614/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 456/1 ostatní plocha, jiná plocha a parc. 
č. 456/18 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,, mezi 
statutárním městem Olomouc a společností JTH Holding a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.20. 
 
32. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby IO 07 
komunikace pěší a přechody pro chodce a IO 10 veřejné osvětlení, budované v rámci stavby 
„Komerční a bytová výstavba Olomouc - Šibeník“,  na pozemcích parc. č. 447/29 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 612/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 
614/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností JTH Holding a.s. jako 
budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy 
bod č. 6.21. 
 
33. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Přístupový chodník k pivnici Mototechna“,  na pozemku  parc. č. 150/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a xxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/2 trvalý travní porost o výměře 
85 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 
82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/5 trvalý travní porost o výměře 
88 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 85 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 
82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 755/2 orná půda o výměře 
66 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
7. žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře 244 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu 3, bod 41 dle důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 745 ostat. pl. (dle GP parc. č.  745/2 ostat. pl.) 
o výměře 31 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obce Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 30 090,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 22 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 62 ostat. plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
3. část usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod důvodové zprávy 31, ve 
věci schválení bezúplatného převodu pozemků k následujícímu využití ve veřejném zájmu 
parc. č. 612/29 ost. pl. o výměře 412 m2, v k. ú. Neředín – účel – veřejná zeleň, parc. č. 
612/7 ost. pl. o výměře 1538 m2, vše v k. ú. Neředín – účel – veřejná zeleň, ve vlastnictví ČR 
- Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu 
veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc 
vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného 
bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude 
statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let 
nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 
10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční 
hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod č. 5.3.    
 
4. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 8 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 
39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 
1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 
30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Ing. Jan Zavadil – 
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JANZL při kupní ceně ve výši 166 770,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
11. ukládá 
odboru ekonomickému navrhnout způsob převodu vybavení budovy č. p. 76 (stavba 
technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc do majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 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, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. 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 44.222.500,- 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 22. 05. 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 26. 04. 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 důvodové zprávy bod 1.2. 
 



 19

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 42.417.500,- 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 22. 5. 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 26. 04. 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 1.3. 
 
5. 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 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu  1.250.000,- Kč, 
-   ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu 1.250.000,- Kč, 
-   ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxx do jeho výlučného vlastnictví 
za kupní cenu  1.250.000,- Kč, 
-   ideální podíl 1/4 shora uvedené budovy a pozemků xxxxxxxxxx do jejich společného jmění 
manželů za kupní cenu  1.250.000,- Kč.  
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když kupující jsou povinni 
zaplatit kauci ve výši 50.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy a kupní smlouvu podepsat 
do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji budovy a pozemků. 
V případě, že jeden z výše uvedených  kupujících nezaplatí kauci před podpisem kupní 
smlouvy nebo nepodepíše kupní smlouvu do 20 dnů od rozhodnutí ZMO, 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 
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včas složí kauci a kupní smlouvu podepíší, za kupní cenu celkem 5.000.001,- Kč, z toho za 
budovu č. p. 616 částku 3.022.341,- 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, do jejich podílového 
spoluvlastnictví, a to: 
-   ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu  1.666.667,- Kč, 
-   ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu  1.666.667,- Kč, 
-   ideální podíl 1/3 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu  1.666.667,- Kč. 
V případě, že dva z výše uvedených  kupujících nezaplatí kauci před podpisem kupní 
smlouvy nebo nepodepíší kupní smlouvu do 20 dnů od rozhodnutí ZMO, 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 složí kauci a kupní smlouvu podepíší, 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, do jejich podílového 
spoluvlastnictví, a to: 
-   ideální podíl 1/2 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu  2.500.000,- Kč, 
-   ideální podíl 1/2 shora uvedené budovy a pozemků za kupní cenu  2.500.000,- Kč. 
V případě, že z výše uvedených kupujících  zaplatí kauci před podpisem kupní smlouvy a 
podepíše kupní smlouvu do 20 dnů od rozhodnutí ZMO pouze jeden z kupujících, 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 výlučného vlastnictví toho kupujícího, který řádně a včas složí 
kauci a kupní smlouvu podepíše, 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, dle důvodové zprávy 
bod 1.4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje 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 důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 
388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 3.271.000,- Kč, 
z toho za jednotku 2.552.662,- Kč a za pozemky 718.338,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. 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 20. 05. 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“. 
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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 16. 04. 2013 a dne 
07. 05. 2013 vždy v 9:00  hod., dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
9. 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 1.000.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Nabídky 
budou doručeny do 20. 05. 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 09. 04. 2013 a dne 14. 05. 2013 vždy 
v 10:00  hod., dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. 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 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 1.040.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 
1.300.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 20. 05. 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 zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 
09. 04. 2013 a dne 14. 05. 2013 vždy v 10:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.8. 
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11. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
977.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.150.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 20. 05. 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 GORAZDOVO NÁM. 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. Prohlídky bytu se uskuteční dne 09. 04. 2013 a dne 14. 
05. 2013 vždy v 9:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 890.000,- Kč. Nabídky budou 
doručeny do 20. 05. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
STIBOROVA 22“. 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 09. 04. 2013 a 
dne 14. 05. 2013 vždy v 09:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 19. 09. 2012, bod 5, část 12 ve věci schválení prodeje pozemku parc. 
č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, z toho za pozemek 70.000,- Kč a 
náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-  podíl o velikosti 482/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.227,- Kč, 
-  podíl o velikosti 254/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši  4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši  4.833,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 254/10831 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč, 
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-  podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč, 
-  podíl o velikosti 508/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč, 
-  podíl o velikosti 358/10831 do SJM manželům xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.396,- Kč, 
-  podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč, 
-  podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč, 
-  podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč, 
-  podíl o velikosti 173/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč, 
-  podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč, 
-  podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč, 
-  podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej podílu o velikosti 9830/10831 pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
65.799,- Kč, z toho za pozemek 63.530,- Kč a náklady 2.269,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-  podíl o velikosti 254/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč,  
-  podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši  4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši  4.833,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 254/10831 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč, 
-  podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč, 
-  podíl o velikosti 508/10831 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč, 
-  podíl o velikosti 358/10831 do SJM manželům xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.396,- Kč, 
-  podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč, 
-  podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč, 
-  podíl o velikosti 173/10831 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč, 
-  podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč, 
-  podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč, 
-  podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, 
-  podíl o velikosti 361/21662 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč, 
-  podíl o velikosti 599/10831 panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej podílu o velikosti 519/10831 pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.474,- Kč z toho za pozemek 3.354,- Kč a náklady 120,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
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16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej podílu o velikosti 482/10831 pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 293 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
3.227,- Kč z toho za pozemek 3.116,- Kč a náklady 111,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
17. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 607/28, zahrada, o výměře 125 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu s paní xxxxxx na pronájem části pozemku parc. č. 21/13, 
zahrada, o výměře 99 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
19. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 21/13, zahrada, o výměře 99 m2, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
20. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 538/1, zahrada, o výměře cca 150 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
21. bere na v ědomí 
že kupní cena celkem ve výši 41.502,- Kč za prodej pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc byla 
kupujícími uhrazena až po termínu splatnosti a souhlasí s podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva dle kupní smlouvy č. OPD-S/19/2012/Ml ze dne 23.10.2012 na katastr 
nemovitostí, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
22. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání pozemku parc. č. 
st. 1041, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za účelem zřízení, 
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace veřejného osvětlení (sloup veřejného osvětlení, výložník a svítidlo) a přívodních 
kabelů elektrické energie ve prospěch společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., 
dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
23. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a 
užívání společných prostor budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a 
rozvodů, komunikačních zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
vedení a odběru studené vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci, 
odkouření, přípojku plynu a na odběrné tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch 
statutárního města Olomouce, a to k jednotce č. 195/3 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) 
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, s panem xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
24. schvaluje 
pronájem části budovy č. p. 574 o výměře 1773 m2 na pozemku parc. č. st. 180/32, 
zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxx, organizaci Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.1. 
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25. ukládá 
řediteli organizace Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace Dr. Mgr. Josefu 
Podstatovi  podepsat smlouvu na pronájem části budovy č. p. 574 o výměře 1773 m2 na 
pozemku parc. č. st. 180/32, zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 9. 4. 2013 
O: ředitel Moravského divadla Olomouc 
 
26. nevyhovuje 
nabídce xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx a nabídce společnosti S-INVEST, a.s. ve věci pronájmu 
prostor pro uskladnění kulis a divadelního fundusu a zřízení archivu pro potřeby organizace 
Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Petice proti z řízení kasina v Hodolanech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 9.4.2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 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 umístění a provozování 
kanalizačního sběrače na pozemku parc.č. 397 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a v právu 
vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, údržbou, změnami, opravami či odstraněním 
kanalizačního sběrače ve prospěch statutárního města Olomouc jako oprávněného 
z věcného břemene. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední 
školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou  a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc.č. 401/1 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozováním, úpravami a 
opravami distribuční soustavy plynovodní přípojky ve prospěch SMP Net, s.r.o., Ostrava. 
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Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování  
stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 1001/2 v k. ú. Křelov, obec Křelov-Břuchotín a 
v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby ve 
prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví obce Křelov-Břuchotín. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 404/3 v k.ú. Řepčín, obec 
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, provozováním, změnami, 
opravami a údržbou ve prospěch obce Křelov-Břuchotín. Vlastníkem pozemku je statutární 
město Olomouc. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle 
bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření  smlouvy o provedení vynucené překládky části podzemního komunikačního vedení 
a zařízení veřejné sítě elektronických komunikací se společností A1 net, s.r.o. za cenu dle 
důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 989/4 o výměře 21 m2 
(nově vzniklý pozemek parc.č. 989/5) a části pozemku parc.č. 1028/19 o výměře 118 m2 
(nově vzniklý pozemek parc.č. 1028/25), oba v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 12103 - Tramvajová tra ť Nové Sady -  I. 

etapa, část B - technický dozor stavebníka - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B - Technický dozor 
stavebníka" archivní číslo 12103. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení 
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
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7 Veřejná zakázka č. 13040 - Dolní nám ěstí -  dodávka mobiliá ře 
III. - 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 „Dolní náměstí - dodávka mobiliáře III.“ archivní číslo 13040. 
 
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: 6. 1. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12122 - Bytový d ům Holická 51, Olomouc -  

vylou čení, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO 
k veřejné zakázce s názvem „Bytový dům Holická 51, Olomouc“ archivní číslo 12122. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu komise pro posouzení kvalifikace obsaženém 
v důvodové zprávě. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 3. 
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9 Veřejná zakázka č. 13037 – Zimní stadion -  rekonstrukce šaten 
mládeže a krasobruslení pod jižní tribunou - zaháje ní, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže a krasobruslení pod jižní 
tribunou“ archivní číslo 13037. 
 
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 Jana Holpucha, RNDr., 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: 6. 4. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 13016 – Morový sloup Dolní nám ěstí -  

zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Morový sloup Dolní náměstí" archivní číslo 13016. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Morový sloup Dolní náměstí“ archivní číslo 13016 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 5. 
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11 Veřejná zakázka č. 13027 – Založení krajinného prvku Holický 
les - zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Založení krajinného prvku Holický les" archivní číslo 13027. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení 
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 6. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 12123 –  Povel – obytná zóna – revita lizace 

a regenerace sídlišt ě – RC2 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště – RC2“ archivní 
číslo 12123. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 7. 
 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny roku 2013 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B včetně dodatku 
č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy  - část A včetně dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2013 dle důvodové zprávy - část A včetně dodatku č. 1 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle 
důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
 



 30

4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy  - část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
14 Žádost o za řazení částky do soupisu nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2013 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
15 Výsledky hospoda ření SMOl za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh – oddíl. I a oddíl II. 
 
2. ukládá 
předložit na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce výsledky hospodaření SMOl 
za rok 2012 - oddíl. I a oddíl II. včetně vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) v souladu s §17, odst. 7) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 
250/2000 Sb. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením SMOl v roce 2012, a to "bez 
výhrad"  - oddíl. I 
b) účetní závěrku SMOl  za rok 2012 v souladu s novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 
Sb. dle důvodové zprávy, a to „bez výhrad“ – oddíl. II  
c) schválit finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
16 Účetní závěrky a finan ční vypo řádání p říspěvkových organizací 

(vyjma škol) za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1,2,3 a 4 
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2. schvaluje 
a) finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2012 dle důvodové 
zprávy  
b) účetní závěrky příspěvkových organizací (vyjma škol) za účetní období 2012 dle důvodové 
zprávy 
c) odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2013 dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
provést finanční vypořádání roku 2012 
T: 14. 5. 2013 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Bod programu: 9. 
 
 
 
17 Návrhy na zm ěnu OZV č. 1/2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 dle závěru důvodové zprávy a za podmínek 
v ní uvedených 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit změnu OZV č. 1/2013 dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit materiál do Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
18 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Synkova 8, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1)  
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Horní nám.23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
Krajské ředitelství policie ČR Olomouc, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Hradeb 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
c) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
d)  na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černán cesta 9, Olomouc  – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c,d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b) 
 
4. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady kauce za byt č. 10 v domě Černá cesta 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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19 Mobilní prodejní stánky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Přehled lokalit vhodných k umístění mobilních prodejních stánků v Olomouci 
 
3. ukládá 
odboru dopravy postupovat dle Přehledu lokalit vhodných k umísťování mobilních prodejních 
stánků v Olomouci 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
živnostenskému odboru aktualizovat Tržní řád v rozsahu dle důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí živnostenského odboru 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
20 Smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem - "Nástro je ÚAP"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uplatnit připomínky k návrhu smlouvy ve smyslu důvodové zprávy 
T: 9. 4. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
21 Územní studie botanické zahrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zásady řešení a doporučuje územní studii dopracovat 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
22 Freestyle park Olomouc - Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu č.3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
23 Regionální agentura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
 
24 Radnice - úprava st řechy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic rozšířit zpracování PD o průzkumy krovu a krytiny věžiček nad hlavní 
střechou, dvou věží v nádvoří a radniční věže  
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru správy zajistit vyčištění přístupných částí věže a vystříkání prostoru dezinfekcí pro 
možnost provedení průzkumu do 30. 3. 2013  
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 18. 
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25 Legioná řská - Brožíkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 3 dalšího projekčního řešení akce Legionářská – Brožíkova dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 
 
 
 
26 Zpřístupn ění fortu Tafelberg – p říprava projektové žádosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zpřístupnění podzemních 
chodeb fortu Tafelberg“.  
 
3. ukládá 
zajistit zpracování investičního záměru projektu dle podmínek výzvy  ROP Střední Morava. 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
27 Dolní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci prezentace záchranného archeologického průzkumu Dolního náměstí vydlážděním 
stopy románského kostela a pamětní deskou v podobě a provedení podle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 21. 
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28 ZŠ Mozartova - rekonstrukce h řišt ě, ZŠ Demlova -  rekonstrukce 
hřišt ě - závazek kone čného p říjemce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 1 200 525 Kč z rozpočtu města na zajištění krytí vlastních 
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na 
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 220 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let činí 1 100 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Demlova - rekonstrukce hřiště s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 2 309 120,40 Kč z rozpočtu města na zajištění krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 232 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 1 160 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 1 200 525 Kč z rozpočtu města na zajištění krytí vlastních 
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků na 
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 220 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let činí 1 100 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Demlova - rekonstrukce hřiště s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 2 309 120,40 Kč z rozpočtu města na zajištění krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 232 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 1 160 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
zpracovat projektovou dokumentaci pro projekty ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště a ZŠ 
Demlova - rekonstrukce hřiště ve stupni DSP a DPS přímým zadáním zpracovatelům studií 
dle závěru důvodové zprávy 
T: září 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
29 IPRM sídlišt ě - hodnocení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
hodnocení projektů dle bodu č. 1 a příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
seznam projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu v rámci 
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora  RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství" a k podpisu 
dokumentů "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze 
č. 1 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
30 Opravy komunikací 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výběr oprav určených k realizaci v r. 2013 dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zajistit v roce 2013 realizaci RMO vybraných oprav 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RISTORANTE IL 
CASTELLO v ulici  28.října 3, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Pavelčákova 8 , 779 00 Olomouc,  na dobu od 15.4. do 14.10. 2013.        
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Vinotéka U TŘÍ 
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BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2  pro žadatele  p. xxxxx, Hrnčířská 6, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 31.10. 2013.      
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele f. RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 14.10. 2013. 
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení DIVADELNÍ KLUB 
v ulici Horní náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 25 m2 pro žadatele f. RK Invest s.r.o., Dornych 
2a, Trnitá 420, 617 00 Brno,   na dobu  od 15.4. do 14.10. 2013.   
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna a cukrárna 
MAMKA v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 27,39 m2 pro žadatele f. ADRIA GOLD, 
U Dvora 210, 687 51 Nivnice,  na dobu  od 1.4. do 30.9.  2013. 
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Moravská restaurace 
na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 66,68 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu  od 1.4. do 31.10.  2013.  
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pivnice RADEGAST 
v ulici Jánského č. 8, Olomouc, v rozsahu 20,4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx , Buzulucká 8, 
783 01 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2013. 
 
10. souhlasí 
s umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna a kavárna 
BOHÉMA v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, 
Masarykova 36, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 15.9. 2013. 
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí, Olomouc, v rozsahu 234 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí, 772 00 Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2013.   
 
12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIZZA SUPERIORE 
v ulici  Riegrova 16, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxxxxxxxx, Družební 24, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. 2013.   
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici 
Masarykova č.20, Olomouc, v rozsahu 24 m2 pro žadatelku  pí. xxxxxxxxxxxxxx, Dolany 580, 
783 16 Dolany,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2013.   
 
14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA MIA 
v ulici Riegrova  21,  Olomouc, v rozsahu 38,25 m2  pro žadatelku pí. xxxxxxxx, Dolany 580, 
783 16,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2013.   
 
15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení U FLEKA v ulici 
Krapkova, Olomouc, v rozsahu 45.5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Na Tabulovém vrchu 2, 
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779 00 Olomouc,  na dobu od 17.5. do 29.9. 2013. 
 
16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  SPORTBAR  SIGMA 
v ulici Lazecká  53 a 55, Olomouc, v rozsahu 4,2 + 4,2m2 ( zbytek je situován na zeleném 
pásu – povoluje OŽP) pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Kluče 7, Lošov 198, 779 00 Olomouc, 
na dobu od 14.4. do 14.10. 2013.      
 
17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Restaurace 
KATEŘINKA v ulici Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 20,25 m2  pro žadatele pí. xxxxxxxx, 
Valšov 8, 792 01 Valšov,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2013.  
 
18. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 63,9 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Schweitzerova 58, 
779 00, Olomouc na dobu od 1.4. do 31.10. 2013.  
 
19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení POD LIMPOU na 
Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 71,76 m2 pro žadatele f. AVINCOFFE s.r.o., 
Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 1.7. do 31.10. 2013. 
 
20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HENRI CAFÉ v ulici 
Ostružnická 5, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele  f. M-CENTRUM a.s., Mlýnská 30, 
796 01 Prostějov,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2013 .   
 
21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFÉ DOLCE VITA 
v ulici 1.máje 38 , Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele  f. CAFFÉ dolce far niente, s.r.o., 
Za Humny 5, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2013 .   
 
22. ukládá 
připravit model nastavení poplatků za zábor veřejného prostranství předzahrádek mimo 
turistickou sezónu 
T: 9. 4. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
32 Točna BUS, Chomoutov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postupovat dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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33 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
34 Přechody pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání zpracování projektové dokumentace na přechod pro chodce Hodolanská - Jiráskova 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
35 Účetní závěrky a finan ční vypo řádání příspěvkových organizací 

- škol za ú četní období  2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
A) účetní závěrky příspěvkových organizací za účetní období 2012 dle důvodové zprávy 
B) finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2012 dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
použití finančních prostředků z rezervních fondů k posílení fondů investičních 
u příspěvkových organizací - škol dle přílohy č. 2 a přílohy č.3 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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36 Podpora mate řských škol jiných z řizovatel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím finanční podpory jednotlivým žadatelům dle přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
předložit návrh na poskytnutí finančních podpor na jednání Zastupitelstva města Olomouc 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
37 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 

s výší p říspěvku do 5 000,--  Kč, příspěvky v oblasti 
nespecifikované akce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5000,--Kč dle 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 23. 4. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
38 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasi čů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
spolufinancování ve stejné výši jako je výše příspěvku dle důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
 
39 Zpráva o pln ění koncepce jednotek sboru dobrovoln ých hasi čů 

statutárního m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr umístění hasičské zbrojnice ve Chválkovicích dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit do návrhu investičních akcí na rok 2014 finanční prostředky na rekonstrukci hasičské 
zbrojnice Topolany 
T: září 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zařadit do návrhu investičních akcí na rok 2014 finanční prostředky na zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice Chválkovice 
T: září 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
zařadit do návrhu investičních akcí na rok 2014 finanční prostředky na zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice Radíkov 
T: září 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
předkládat návrhy na  finanční zajištění provozních potřeb v roce 2013 u jednotek SDH SMOl 
v položkovém členění a výši úrovně roku 2012 s nárůstem ve vztahu k růstu cen a dalších 
cenových vlivů 
T: ročně  
O: vedoucí odboru ochrany 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
40 Žádost o zm ěnu čerpání v projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny využití podpor z rozpočtu statutárního města Olomouc, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
41 Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zprávu o plnění opatření projektu Bezbariérová Olomouc. 
 
2. schvaluje 
navrhovaný seznam členů pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc. 
 
3. bere na v ědomí 
informaci o plánovaném mapování přístupnosti restaurací, hotelů a turistických cílů. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
42 Kontrola hospoda ření u MŠ Olomouc, Rooseveltova za rok 

2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
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43 Kontrola poskytnuté podpory u Univerzity Palackého 
v Olomouci  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
44 Audit poskytování ve řejných podpor z rozpo čtu SMOl, 

následný  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené zprávy č. 36/2012 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
3. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené zprávy č. 36/2012 
o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
45 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 41. 
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46 Program regenerace MPR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2013 na 
nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
 
47 Zdravá anglická škola s.r.o. -  stanovisko statutárního m ěsta 

Olomouc m ěsta k rozší ření kapacity  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
podpůrné stanovisko k rozšíření kapacity Zdravé anglické mateřské školy s.r.o. dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení zřizovatelku mateřské školy 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
48 Hřbitovy - p řijetí sponzorského daru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vydáním předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného sponzorského daru dle 
důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat Hřbitovy města Olomouce, příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle 
důvodové zprávy 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 
 
 
49 IPRM - roční monitorovací zprávy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky 
 
3. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
4. schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
 
50 IPRM – zařazení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektového námětu dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
51 Souhlas z řizovatele s odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
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2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc do 
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
příloh 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 
 
 
52 Souhlas s vy řazením nepot řebného majetku MFO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s vyřazením nepotřebného majetku dle přílohy důvodové zprávy u příspěvkové organizace 
Moravská filharmonie Olomouc 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru seznámit s rozhodnutím Rady města Olomouce příspěvkovou 
organizaci 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 
 
 
53 Rozpracování usnesení a podn ětů z diskuze z 18. zasedání 

ZMO, konaného 25.2.2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 10 části 4 usnesení ZMO z 25.2.2013 - Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu 
sázkových her, loterií a  jiných podobných her:  
- předložit na jednání ZMO návrh řešení žádosti společnosti Čistá Jižní Morava, a.s., o 
zařazení nové adresy do OZV č. 1/2013 o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných 
podobných her (T: nejbližší zasedání ZMO) 
T: 9. 4. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 11 části 3 usnesení ZMO z 25.2.2013 - Návrh Zadání souboru změn č. VIII 
regulačního plánu MPR Olomouc:  
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č. VIII 
regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned) 
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T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 13 část 3 usnesení ZMO z 25.2.2013 - Smlouvy s obcemi:  
- podepsat smlouvy s obcemi Bukovany, Bystrovany, Horka nad Moravou, Samotišky, 
Skrbeň (T: březen 2013) 
T: 9. 4. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 15 část 4 usnesení ZMO z 25.2.2013 - Prevence kriminality: 
- předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 25.2.2013 (T: ihned) 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
5. ukládá 
k bodu 17 část 3 usnesení ZMO z 25.2.2013 - Pojmenování ulice: 
- informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic (T: ihned) 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
k bodu 22 část 2 usnesení ZMO z 25.2.2013 - Různé - Výstavba výškového objektu v lokalitě 
Šantovka - žádost občanů: 
- předkladateli odpovědět na žádost občanů dle výstupů jednání ZMO (T: 10.4.2013) 
T: 9. 4. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 49. 
 
 
 
54 Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 19. zasedání ZMO: středu 10. 4. 2013 od 9.00 hodin 
- místo konání 19. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 19. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 50. 
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55 Organiza ční záležitosti - stanovisko vlastníka nemovitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 51. 1. 
 
 
 
56 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 
 
 
57 Wittgensteinova - investi ční příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru předložit schválení rozpočtové změny zastupitelstvu města 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. uděluje 
souhlas s umístěním okružní křižovatky na pozemcích SMOl 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 53. 
 
 
 
58 Změna názvu komise SPOZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změnu názvu komise dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 56. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


