
 

USNESENÍ 
 

z 81. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23. 4. 2013  
 
 
Poznámka:  
-   zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
-     do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

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

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO: 
- k termínu plnění 23. 4. 2013 dle upravené části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle upravené části A), B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. dohody o přičlenění honebních pozemků dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. uzavření dohody o skončení nájmu budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. 
st. 1330/1 o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc s Vědeckou knihovnou v Olomouci, příspěvková organizace ke dni 
31. 5. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
3. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e (jiná stavba) na částech pozemků parc. č. st. 
1387/1 zast. pl. a parc. č. st. 1387/2 zast. pl. a část pozemku parc. č. st. 1387/1 zast. pl. 
o výměře 278 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc  Hanáckému paraklubu, o.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
  
4. záměr pronajmout části pozemků parc. č. st. 1386 zast. pl. o výměře 143 m2 a parc. č. st. 
1389/1 zast. pl. o výměře 145 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc Hanáckému 
paraklubu, o.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
5. záměr pronajmout přístřešek na skladování  na částech pozemků parc. č. st. 1386 zast. pl. 
a parc. č. st. 1387/1 zast. pl. a části pozemků parc. č. st.  1386 zast. pl. o výměře 14 m2 a 
parc. č. st. 1387/1 zast. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc Hanáckému 
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paraklubu, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. (jiná stavba) na části pozemku parc. č. st. 1386 
zast. pl. a část pozemku parc. č. st. 1386 zast. pl. o výměře 400 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc Hanáckému aeroklubu Olomouc o.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout části pozemků parc. č. st. 1386 zast. pl. o výměře 213 m2 a parc. č. st. 
1389/1 zast. pl. o výměře 165 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc Hanáckému aeroklubu 
Olomouc o.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
8. uzavření dohody o skončení nájmu objektu č. 33 s pozemkem parc. č. 1121 st. pl. 
o výměře 397 m2 a částí pozemků parc. č. 284 ost. pl. a parc. č. 285 ost. pl. o celkové 
výměře 689 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc s Hanáckým aeroklubem Olomouc o.s. 
dle důvodové zprávy bod č.1.6. 
 
9. záměr pronajmout  pozemky parc. č. 1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 
1847/11 orná půda o výměře 1 707 m2, parc. č. 1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. 
č. 1843/176 orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, 
parc. č. 1965/11 orná půda o výměře 229 m2, část parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 
315 m2, část parc. č. 1800/58 orná půda o výměře 18 m2, parc. č. 1800/65 orná půda o 
výměře 54 m2, parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, část parc. č. 1798/1 ostatní 
plocha o výměře 7 632 m2, část parc. č. 1964/4 ostatní plocha o výměře 171 m2, část parc. 
č. 1964/13 ostatní plocha o výměře 547 m2, část parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře 
8 369 m2, parc. č. 1800/20 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 1800/53 orná půda 
o výměře 781 m2, parc. č. 1800/59 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda 
o výměře 87 m2, parc. č. 1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda 
o výměře 374 m2, parc. č. 1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2 a parc. č. 1967/7 
ostatní plocha o výměře 2 062 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 
790/26 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č. 
790/27 orná půda o výměře 73 m2, část parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2, část 
parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 10 513 m2, parc. č. 790/18 orná půda o výměře 
288 m2, parc. č. 790/25 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 775/2 orná půda o výměře 
4 918 m2, část parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 orná půda 
o výměře 488 m2, část parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 775/13 orná půda 
o výměře 34 m2, část parc. č. 742 ostatní plocha o výměře 605 m2, parc. č. 731 trvalý travní 
porost o výměře 244 m2, parc. č. 729/1 orná půda o výměře 4 872 m2 a parc. č. 790/28 orná 
půda o výměře 500 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, část parc. č. 927 vodní plocha 
o výměře 330 m2, část parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, část parc. č. 930/1 
trvalý travní porost o výměře 777 m2, část parc. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, část 
parc. č. 954/4 trvalý travní porost o výměře 2 219 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1736/3 orná půda o výměře 485 m2, parc. č. 1736/6 
orná půda o výměře 533 m2, parc. č. 1736/8 orná půda o výměře 73 m2, parc. č. 1736/10 
orná půda o výměře 405 m2, parc. č. 1736/13 orná půda o výměře 1 196 m2, parc. č. 
1736/64 orná půda o výměře 5 939 m2, parc. č. 1736/69 orná půda o výměře 5 442 m2, 
parc. č. 1736/71 orná půda o výměře 3 057 m2, parc. č. 1736/76 orná půda o výměře 
9 760 m2, parc. č. 1736/77 orná půda o výměře 11 003 m2, parc. č. 1736/78 orná půda o 
výměře 16 205 m2, parc. č. 1736/98 orná půda o výměře 513 m2, parc. č. 1736/89 orná 
půda o výměře 26 354 m2, parc. č. 1736/99 orná půda o výměře 513 m2, parc. č. 1736/102 
orná půda o výměře 328 m2 a částí pozemků parc. č. 1734/1 trvalý travní porost o výměře 
8 686 m2, parc. č. 1736/59 orná půda o výměře 1 775 m2, parc. č. 1735/1 ostat. pl. o výměře 
220 m2, 1736/1 orná půda o výměře 177 800 m2, parc. č. 1736/2 orná půda o výměře 
13 052 m2, parc. č. 1736/14 orná půda o výměře 1 416 m2, parc č. 1736/15 orná půda o 
výměře 354 m2, parc. č. 1736/60 orná půda o celkové výměře 9 960 m2, parc. č. 1736/62 
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orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č. 1736/79 orná půda o výměře 11 170 m2, parc. č. 
1736/80 orná půda o výměře 10 192 m2, parc. č. 1736/84 orná půda o výměře 490 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. záměr prodat pozemek parc. č. 90/2 ostat. pl. o výměře 2 423 m2 v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
12. předběžný záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 1868/5 ostat. pl. o výměře 
24 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra části 
pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 243 zast. pl. o výměře 512 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
14. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 31/61 ostat. pl. o celkové výměře 202 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.    
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
16. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 487/4 ostat. pl. o celkové výměře 63 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
17. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 190 m2 a parc. č. 
846/1 ostat. pl. o výměře 100 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.6. 
 
18. záměr pronajmout pozemky parc. č. 2191 ostat. pl. o výměře 81 302 m2, parc. č. 2339 
orná půda o výměře 6 421 m2 a část pozemku parc. č. 2188 ostat. pl. o výměře 6 475 m2, 
vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
19. záměr pronajmout pozemky parc. č. 500/37 orná půda o výměře 591 m2, parc. č. 499/2 
ostat. pl. o výměře 104 m2 a část pozemku parc. č. 528/89 orná půda o výměře 1 155 m2, 
vše v k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany  a pozemek parc. č. 221/19 orná půda o výměře 
713 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
20. záměr prodat pozemky parc. č. st. 1615 zast. pl. o výměře 1 332 m2 a parc. č. 265/10 
orná půda o výměře 2 187 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti  K – stav 
stavební a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
21. záměr prodat části pozemků parc. č. 1721/6 (dle GP díl „e“) o výměře 3 558 m2, parc. č. 
1648/1 (dle GP díl „a“) o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 (dle GP díl „c“) o výměře 54 m2 a 
parc. č. 1721/29 (dle GP díl „f“) o výměře 21 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.10.   
 
22. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 
2 033 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 185 m2 a parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 
1 290 m2, vše v k.  ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
23. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 
146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 
1 243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 
1 636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 
161 m2 a parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
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Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
24. záměr pronajmout a následně prodat  pozemky parc. č. 137 orná půda o výměře 
1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec  
Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
25. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 24. 3. 2004, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 
4, 5, na pronájem nebytových prostor č. 5 o výměře 25,53 m2 a č. 6 o výměře 18,04 m2 
v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 ostat. pl., parc. č. st. 
770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou 
smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně účelu nájmu z prodeje ovoce, zeleniny a 
doplňkového sortimentu na zřízení a provozování kavárny – cukrárny dle důvodové zprávy 
bod č. 2.14.   
 
26. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 23.6.2008 na pronájem části pozemku 
parc. č. 380/130 o výměře  96 m2 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by 
mělo dojít ke změně výměry pronajaté zahrady ze 136 m2 na 96 m2 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.15.  
 
27. pronájem části mostní konstrukce – zábradlí o výměře 9 m2 nacházející se na 
pozemcích parc. č. 1180 ostat. pl. a parc. č. 1181 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
28. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 258/1 orná půda 
o výměře 475 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 755/2 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
30. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř ze dne 2. 9. 2004 ve znění jejich 
dodatků č. 1 – č. 17 na pronájem pozemků určených k plnění funkcí lesa a současně staveb, 
komunikací a dalšího majetku souvisejícího s užíváním lesů uzavřené se společností Lesy 
města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 755/2 orná půda 
o výměře 66 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
31. pronájem pozemku parc. č. 62 ostat. plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.   
 
32. poskytnutí jako výpůjčky částí pozemku parc. č. 17/1 ostat. pl. o celkové výměře 317 m2 
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
33. pronájem pozemku parc. č. 861/1 trvalý travní porost o výměře 47 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
34. pronájem pozemku parc. č. 861/2 trvalý travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
35. pronájem pozemku parc. č. 861/3 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
36. pronájem pozemku parc. č. 861/4 trvalý travní porost o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
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37. pronájem pozemku parc. č. 861/5 trvalý travní porost o výměře 88 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
38. pronájem pozemku parc. č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
39. pronájem pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
40. pronájem 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 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 745 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obce Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
42. pronájem 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 panu xxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 102 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 137 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 636/1 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
46. pronájem pozemku parc. č. 74/13 zast. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 1045/27 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
48. pronájem části pozemku parc. č. 1059/2 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 790 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
50. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 418/4 ostat. pl. o výměře 7 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx ke dni nabytí účinnosti nové nájemní 
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.19.   
 
51. pronájem části pozemku parc. č. 418/4 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.  
 
52. pronájem pozemku parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20.   
 
53. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo umístění sloupu VN a uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1042 ostat. pl. v k. ú.  
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.21. 
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54. 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. 1566 ostat. pl. a 1568/1 orná půda, vše v k. ú.  Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou ve prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.22. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 1566 ostat. pl. a 1568/1 orná půda, 
vše v k. ú.  Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ve prospěch společnosti SMP Net,  
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
57. 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  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
58. pronájem nebytového prostoru – garážového stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 373 (bytový dům), Balbínova č.o. 3, 5, na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
59. uzavření smlouvy o právu provést stavbu části komunikace budovanou v rámci stavby 
„Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů – Olomouc – Svatý Kopeček - 
Ovčačka“, na pozemku parc. č. parc. č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností M & M 
Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného u pronájmu části pozemku parc.  č. 1798/2 
ostat. pl. o výměře  8 369 m2 a pozemku parc.  č. 1967/6 ostat. pl. o výměře 1 732 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.    
 
2. pana xxxxxxxxxxxx o pronájem  parc. č. 1967/8 ostat. pl. o výměře 5 435 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.   
 
3. pana xxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 m2 , 
parc. č. 1736/89 orná půda o výměře 26 354 m2,  parc. č. 1736/80 orná půda o výměře 33 
014 m2, parc. č. 1736/79 orná půda o výměře 25 026 m2, parc. č. 1736/77 orná půda o 
výměře 11 003 m2, parc. č. 1736/60 orná půda o výměře 13 426 m2, parc. č. 1736/78 orná 
půda o výměře 16 205 m2, parc. č. 1736/2 orná půda o výměře 15 075 m2, parc. č. 1736/1 
orná půda o výměře 315 613 m2, parc. č. 1736/71 orná půda o výměře 3 057 m2, parc. č. 
1736/76 orná půda o výměře 9 760 m2, parc. č. 1736/62 orná půda o výměře 1 646 m2 , 
parc. č. 1736/84 orná půda o výměře 2 861 m2, parc. č. 1736/69 orná půda o výměře 
5 442 m2, parc. č. 1736/99 orná půda o výměře 513 m2, parc. č. 1736/98 orná půda 
o výměře 513 m2, parc. č. 1736/59 orná půda o výměře 1 890 m2, parc. č. 1736/64 orná 
půda o výměře 5 939 m2, parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2, parc. č. 1727 
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orná půda o výměře 11 500 m2, parc. č. 1744/1 orná půda o výměře 5 040 m2, parc. č. 
1743/1 trvalý travní porost o výměře 5 476 m2 a parc. č. 1744/21 orná půda o výměře 9 034 
m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce,  parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 146 631 m2, parc. č. 
1023/1 orná půda o výměře 14 875 m2, parc. č. 883/2 orná půda o výměře 53 249 m2, parc. 
č. 1106 orná půda o výměře 93 823 m2, vše v k. ú. Nemilany, parc. č. 1309/1 orná půda 
o výměře 33 579 m2, parc. č. 899/6 orná půda o výměře 22 m2, parc. č. 894/2 orná půda 
o výměře 31 913 m2, vše v k. ú. Slavonín,  parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 a 
parc. č. 283/5 orná půda o výměře 97 993 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxx o zachování nájemného u pronájmu pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. 
o výměře 512 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v původní výši, tj. 40,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. paní xxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 137 orná půda o výměře 1 355 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec  Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
6. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 834/2 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
7. paní xxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky částí pozemku parc. č. 17/1 ostat. pl. o celkové 
výměře 399 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
3. souhlasí 
s realizací stavebních úprav nájemcem Hanáckým paraklubem, o.s. v budově bez č.p./č.e. 
(jiná stavba) na částech pozemků parc. č. st. 1387/1 a parc. č. st. 1387/2, oba zast. pl., vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc v celkové výši 360 642,- Kč bez DPH (ke stanovené výši za 
stavební úpravy bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění  zdanitelného 
plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) 
v rozsahu dle předloženého položkového soupisu nákladů dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
4. bere na v ědomí 
změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu části pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. 
o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce a části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, vše obec Olomouc z pana xxxxxxxxxxx na společnost ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
KONEČNÝ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
5. uděluje 
1. souhlas s pronájmem honitby Království-Grygov panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1.   
 
2. souhlas společnosti ENDL + K a.s. s umístěním trafostanice na části pozemku parc. č. 
1751 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle diskuze v RMO dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 2.15 důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
2. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 3.5.  ve věci schválení pronájmu 
části mostní konstrukce – zábradlí o výměře 9 m2 nacházející se na pozemcích parc. č. 
1180 ostat. pl. a parc. č. 1181 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
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7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat Hanácký aeroklub Olomouc o.s. k předložení investiční 
studie dle schválených pravidel pro realizaci stavebních úprav v nebytových prostorech 
v majetku města Olomouce nájemcem dle důvodové zprávy bod č. 1.6.   
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Zoologická zahrada Olomouc spočívající v rozšíření nemovitého majetku, s kterým má právo 
příspěvková organizace Zoologická zahrada Olomouc hospodařit, o pozemek parc. č. 1506/2 
orná půda o výměře  1907 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  v Zastupitelstvu města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odpuštění nájemného za pronájem  budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. 
st. 1330/1 o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc za období od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 ve výši 55 727,50 Kč 
Vědecké knihovně v Olomouci, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
2. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2012/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností M & M Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/10/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností M & M Holding, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 1847/5 orná půda o výměře 2 647 m2, 
parc. č. 1845/43 orná půda o výměře 350 m2, parc. č. 1845/25 orná půda o výměře 4 242 
m2,  parc. č. 1843/120 orná půda o výměře 354 m2, parc. č. 1843/99 orná půda o výměře 
452 m2, parc. č. 1843/86 orná půda o výměře 571 m2, parc. č. 1843/58 orná půda o výměře 
862 m2, parc. č. 1843/57 orná půda o výměře 945 m2, parc. č. 1828/3 orná půda o výměře 
1 332 m2, parc. č. 1809/5 orná půda o výměře 317 m2, parc. č. 1808/50 orná půda o výměře 
1 242 m2, parc. č. 1808/21 orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1808/20 orná půda 
o výměře 39 m2, parc. č. 1808/13 orná půda o výměře 332 m2, parc. č. 1800/51 orná půda 
o výměře 1 069 m2, parc. č. 1800/48 orná půda o výměře 1 506 m2, parc. č. 1797/38 orná 
půda o výměře 6 740 m2, parc. č. 1797/4 orná půda o výměře 524 m2, parc. č. 1793/14 orná 
půda o výměře 9 386 m2, parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 20 094 m2, parc. č. 1744/6 
orná půda o výměře 611 m2, parc. č. 1744/1 orná půda o výměře 5 040 m2, parc. č. 1741/10 
orná půda o výměře 730 m2, parc. č. 1799/4 ostatní plocha o výměře 769 m2, parc. č. 
1743/1 trvalý travní porost o výměře 5 476 m2, parc. č. 1740/7 trvalý travní porost o výměře 
4 561 m2, parc. č. 1740/2 trvalý travní porost o výměře 240 m2, parc. č. 1744/21 orná půda 
o výměře 9 034 m2, parc. č. 1845/9 orná půda o výměře 4 548 m2, parc. č. 1845/19 orná 
půda o výměře 7 522 m2, parc. č. 1845/23 orná půda o výměře 7 689 m2, parc. č. 1845/24 
orná půda o výměře 7 820 m2, parc. č. 1845/26 orná půda o výměře 11 196 m2, parc. č. 
1845/29 orná půda o výměře 4 663 m2, parc. č. 1845/38 orná půda o výměře 1 376 m2, 
parc. č. 1843/184 orná půda o výměře 2 319 m2, parc. č. 1843/49 orná půda o výměře 
470 m2, parc. č. 1843/181 orná půda o výměře 3 228 m2, parc. č. 1843/53 orná půda 
o výměře 330 m2, parc. č. 1847/21 orná půda o výměře 2 584 m2, parc. č. 1847/22 orná 
půda o výměře 1 050 m2, parc. č. 1847/25 orná půda o výměře 186 m2, parc. č. 1847/28 
orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 1847/11 orná půda o výměře 1 707 m2, parc. č. 
1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 1843/176 orná půda o výměře 249 m2, parc. 
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č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 orná půda o výměře 229 m2, část 
parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 315 m2, část parc. č. 1800/58 orná půda o výměře 
18 m2, část parc. č. 1800/65 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 1797/41 orná půda 
o výměře 6 699 m2, část parc. č. 1798/1 ostatní plocha o výměře 7 632 m2, část parc. č. 
1964/4 ostatní plocha o výměře 171 m2, část parc. č. 1964/13 ostatní plocha o výměře 
547 m2, část parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře 8 369 m2, parc. č. 1800/20 orná půda 
o výměře 107 m2, parc. č. 1800/53 orná půda o výměře 781 m2, parc. č. 1800/59 orná půda 
o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č. 1965/10 orná půda 
o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 1967/6 ostatní 
plocha o výměře 1 732 m2, parc. č. 1967/7 ostatní plocha o výměře 2 062 m2 a ideálního 
podílu 1 pozemku  parc. č. 1843/117 orná půda o výměře 938 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 583/11 orná půda o výměře 7 386 m2, parc. č. 583/29 
orná půda o výměře 352 m2, parc. č. 583/35 orná půda o výměře 2 136 m2, parc. č. 583/39 
orná půda o výměře 393 m2, parc. č. 583/40 orná půda o výměře 4 474 m2, parc. č. 743/3 
orná půda o výměře 178 m2, parc. č. 790/6 orná půda o výměře 6 375 m2, parc. č. 790/12 
orná půda o výměře 2 493 m2, parc. č. 790/15 orná půda o výměře 2 626 m2, parc. č. 
790/20 orná půda o výměře 1 117 m2, parc. č. 790/26 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 
790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č. 790/27 orná půda o výměře 73 m2, část parc. 
č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2, část parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 
10 513 m2, parc. č. 790/18 orná půda o výměře 288 m2, parc. č. 790/25 orná půda o výměře 
79 m2, parc. č. 775/2 orná půda o výměře 4 918 m2, část parc. č. 779/1 ostatní plocha 
o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 orná půda o výměře 488 m2, část parc. č. 775/14 orná 
půda o výměře 5 m2, parc. č. 775/13 orná půda o výměře 34 m2, části parc. č. 742 ostatní 
plocha o celkové výměře 605 m2, parc. č. 731 trvalý travní porost o výměře 244 m2, parc. č. 
729/1 orná půda o výměře 4 872 m2 a parc. č. 790/28 orná půda o výměře 500 m2, vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 931/2 orná půda o výměře 599 m2, parc. č. 931/3 
orná půda o výměře 750 m2, parc. č. 931/4 orná půda o výměře 905 m2, parc. č. 1029/1 
orná půda o výměře 146 631 m2, část parc. č. 927 vodní plocha o výměře 330 m2, část parc. 
č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, část parc. č. 930/1 trvalý travní porost o výměře 
777 m2, část parc. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, část parc. č. 954/4 trvalý travní 
porost o výměře 2 219 m2, část parc. č. 950/20 orná půda o výměře 7 144 m2, parc. č. 
1005/29 orná půda o výměře 1 706 m2, parc. č. 741/43 orná půda o výměře 6 195 m2, parc. 
č. 932/1 orná půda o výměře 24 918 m2, část parc. č. 950/11 orná půda o výměře 1 370 m2 
a parc. č. 950/1 orná půda o výměře 33 555 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. 
č. 300/2 orná půda o výměře 6 541 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st.  243 zast. pl. o výměře 512 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
3. 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. 3.9. 
 
4. žádosti pana xxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1463 ostat. pl. o výměře 37 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 996 ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.   
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 7 důvodové zprávy ve věci 
schválení darování budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemky parc. č. st. 1330/1 
o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 o výměře 574 m2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
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2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 46. důvodové zprávy ve věci 
schválení směny pozemku parc. č. 704/60 orná půda o výměře 2 001 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 137 orná půda o výměře 
1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Pavla Přidalová uhradí 
statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 1 088 560,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.13. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 12 důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění 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. 3.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
3 Plán investic LMO, a.s. na rok 2013 - Lesní cesta Litovelská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zpracování pasportu mostů a lesních cest dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
realizaci akce Lesní cesta Litovelská dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s provedením výměny bankomatu společnosti Komerční banka, a.s. umístěného  v přízemí 
budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. 
st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 
na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 
na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, formou obálkové metody, za minimální kupní cenu ve výši 527.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 620.000,- 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 
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text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA TŘ. SVORNOSTI 1A“. 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 30. 04. 2013 a dne 07. 05. 2013 vždy v 9:30 
hod., dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. bere na v ědomí 
odstoupení pana xxxxxxxx od nabídky na odkoupení bytové jednotky č. 79/4 v domě č. p. 79 
(tř. Svornosti 1a) na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na společných částech domu č. p. 79 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 670/6792 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody, za minimální kupní 
cenu ve výši 850.000,- 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 ZIKOVA 5“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa 
zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, 
nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si 
vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se 
uskuteční dne 30. 04. 2013 a dne 07. 05. 2013 vždy v 10:00 hod., dle důvodové zprávy bod 
1.3. 
 
7. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 942, zahrada, o výměře 269 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 538/2, zahrada, o výměře 172 m2, v k ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
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9. schvaluje 
záměr prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 50/4187 na pozemku parc. č. st. 999, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.3. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/2, ostatní 
plocha), o výměře 959 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/18, ostatní 
plocha), o výměře 1042 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/19, ostatní 
plocha), o výměře 259 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všem součástmi a 
příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
13. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/20, ostatní 
plocha), o výměře 132 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
14. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy pro vozidla do max. 
hmotnosti 3,5t přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. 
381/19, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
15. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy pro vozidla do max. 
hmotnosti 3,5t přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. st. 
217/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
16. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy pro vozidla do max. 
hmotnosti 3,5t přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch pozemku dle GP č. 
1927-38/2013 parc. č. 380/19, ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 265/109 ostatní plocha a 
parc.č. 265/235 ostatní plocha, oba v k.ú. Neředín, které jsou ve vlastnictví společnosti VZ 
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stav, spol. s r.o. , dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/291/2010/ST ze dne 12.11.2010 a ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. BVB/OI/203/2010/ST ze dne 5.8.2010, obě uzavřené s obcí Bystrovany, 
na základě kterých se doplní čl. III. výše uvedených smluv o ustanovení týkající se podmínek 
pro umístění stavby, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizační stoky na pozemku parc.č. 453/17 v k.ú. Hejčín a na pozemku parc.č. 1116/5 a 
parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření 
se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje a v právu vstupu a vjezdu na 
dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či 
odstranění kanalizace. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje zve řejnění záměru 
darovat část pozemku parc.č. 85/33 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město o výměře cca 
120 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc jako budoucího dárce 
do vlastnictví Olomouckého kraje jako budoucího obdarovaného na základě budoucí 
darovací smlouvy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 1041/6 ostatní 
plocha a parc.č. 390/2 ostatní plocha, oba v k.ú. Řepčín, které jsou ve vlastnictví ČR 
s právem hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, s.o. Věcné 
břemeno bude spočívat v právu umístění  a provozování stavby cyklostezky a v právu vstupu 
a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav a 
údržby, změn či odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku parc.č. 106/52 ostatní plocha o výměře 
196 m2 v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví SMP Net, s.r.o. za část pozemku parc.č. 
106/3 ostatní plocha, nově vzniklý pozemek parc.č. 106/56 ostatní plocha o výměře 80 m2 a 
pozemek parc.č. st. 1875 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, vše v k.ú. Olomouc-
město, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Směna bude provedena 
s cenovým doplatkem ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 219/5 orná půda, 
spočívajícího v právu uložení inženýrských sítí, potrubí a umístění chodníku a v právu vstupu 
a vjezdu osob a techniky na pozemek povinných v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním inženýrských sítí a chodníku. Pozemek je ve 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 219/3 orná půda, 
spočívajícího v právu uložení inženýrských sítí, potrubí a umístění chodníku a v právu vstupu 
a vjezdu osob a techniky na pozemek povinných v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním inženýrských sítí a chodníku. Pozemek je 
ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
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a bezúplatně, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 220/5 ostatní plocha ostatní 
komunikace, o výměře 27 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 220/2 v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena 
nově vzniklého pozemku  bude stanovena ve výši dle cenové mapy, dle bodu 9 předložené 
důvodové zprávy. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/13 ostatní plocha ostatní 
komunikace, o výměře 2 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 219/1 v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxx.Kupní cena nově vzniklého pozemku je dohodnuta 
ve výši 1,- Kč, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.  
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/12 ostatní plocha ostatní 
komunikace, o výměře 8 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 219/4 v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena nově vzniklého 
pozemku je dohodnuta ve výši 1,- Kč, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.  
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/11 ostatní plocha ostatní 
komunikace, o výměře 6 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 219/2 v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena nově vzniklého pozemku  bude 
stanovena ve výši dle cenové mapy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 221/77 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 34 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 221/43 v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxx, dle bodu 13 předložené důvodové 
zprávy.  
 
15. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na kanalizační šachtě, která je ve vlastnictví 
společnosti COMES GROUP, a.s. a která se nachází na pozemku parc.č. 808/9 v k.ú. 
Chválkovice, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 14 předložené 
důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13037 - Zimní stadion -  rekonstrukce šaten 

mládeže a krasobruslení pod jižní tribunou - 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 „Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže a krasobruslení pod jižní 
tribunou “ archivní číslo 13037. 
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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: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13012 - MŠ Michalské stromo řadí - zahájení, 

komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "MŠ Michalské stromořadí" archivní číslo 13012. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové 
zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
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., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13045 - Nákup elektrické energie pro rok 

2014 - 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 „Nákup elektrické energie pro rok 2014“ archivní číslo 13045. 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty B/ uvedené v důvodové zprávě. 
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3. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře  k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
10 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku uvedeného v bodech 2.1 až 2.23 z účetní evidence SMOl 
dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vyřazení výpočetní techniky odboru informatiky z majetku a účetnictví města dle bodu 3 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
vyřazení PC Merit Delfia 486 z majetku a účetnictví města dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje Minolta 2030 z majetku a účetnictví města dle bodu 5 důvodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje GESTETNER G 2212 z majetku a účetní evidence města dle 
bodu 6 důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
prominutí pohledávky do 20.000,- Kč dle bodu 7, část B důvodové zprávy 
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8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávek nad 20.000,- Kč dle bodu 7, část A, C, D důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
vyřazení terénních a sadových úprav ČOV Nové Sady z evidence a účetnictví města dle  
bodu 8 důvodové zprávy  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1)  
Mariánská 7, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám.7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám.7, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Dolní nám.7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc  
 
b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
c) na 2 roky, 1 rok, půl roku s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – půl roku 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – půl roku, bezbariérový byt 
 
d)  na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 16, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 147, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 21, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Blanická 17, Olomouc- 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc – 3 měsíce.  
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c,d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e) 
  
3. vyhovuje žádosti  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, 
Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc – rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
12 Zadání územní studie Pražská - východ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým Zadáním územní studie Pražská - východ zpracovaným za účelem pořízení 
Územní studie Pražská - východ  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
13 Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu C) 1., 2., 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
14 MŠ Zeyerova - suterén  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
ekonomickému odboru zajistit finanční prostředky na realizaci akce dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
15 Nové plánovací období 2014+  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Memorandum dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 14. 5. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
16 Výroční zprávy  p říspěvkových organizací za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č.1, 1A a 2 
 
2. schvaluje 
výši mimořádné odměny za rok 2012 pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 1A 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce v dubnu  roku 2014 výroční zprávy o činnosti organizace 
za rok 2013 
T: duben 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2014 dle pokynu 
ekonomického odboru 
T: březen 2014 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
 
5. ukládá 
zveřejnit výroční zprávy o činnosti organizace min. od roku 2008 na webových stránkách 
organizace 
T: 14. 5. 2013 
O: ředitelé p říspěvkových organizací 
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6. bere na v ědomí 
"Soubor opatření k zamezení opakování situace se zrušením premiéry z důvodů pozdního 
zjištění stavu autorských práv pro MDO" předložený ředitelem Moravského divadla Olomouc, 
p. o. MUDr. Podstatou 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

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

Bod programu: 14. 
 
 
17 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 HANÁCKÁ 
RESTAURACE v ulici  Dolní náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 23,9m2 pro žadatele pí. xxxxx, 
Hviezdoslavova 1164, 753 01 Hranice  na dobu  od 20.6. do  31.10. 2013.    
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS 
v ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 6,3 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx, Slatinky 11, 
783 42 Slatinky, na dobu od 1.5. do 30.9.  2013.      
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
PENALTA   v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxx,  
Dvořákova 26A Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2013. 
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
APOLLO   v ulici Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx,  
Dvořákova 26A Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2013. 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxx , Šubova 20, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 14.10. 2013.   
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení STARÉ ČASY  v ulici 
Rožňavská 10 , Olomouc, v rozsahu 22,75 m2  pro žadatele p. xxxxxxx, Husitská 18, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 14.10. 2013   
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu 10 m2 + 2m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Vojanova 6,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9. 2013. 
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10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GARNET v ulici  
Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Lazecká 80 A , 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2013. 
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR U ZUBRA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,9 m2 pro žadatele xxxxxxx, Šubova 46, 772 00 Olomouc,  
na dobu  od 1.6. do 30.9.  2013.    
 
12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 
17. listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele f. Hua Ying, s.r.o., Na Rybníčku 
22, 250 65 Líbeznice, na dobu od 15. 5. do 15.10. 2013. 
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 60 m2  pro žadatele f. MISTERMAN PRO, 
Denisova 16, , 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 23.9. 2013.   
 
14. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  CAFÉ BAR MAXI 
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 15 + 3,45 m2  pro žadatele   p. xxxxxxxxxx, Boněcko 1, 
Příluky 300, 760 01 Zlín, na dobu od 1.5. do 31.10.2013. 
 
15. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN 
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    68,3 m2 pro žadatele   p. xxxxxx, Rooseveltova 117, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10.  2013.     
 
16. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
RASPUTIN v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 68,64 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, 
Rooseveltova 117, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.10.  2013.     
 
17. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx, Stříbrnice 91, 752 01, 
na dobu od 1.5. do 30.10.  2013.    
 
18. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ABASTA! v ulici Horní 
náměstí 22, Olomouc, v rozsahu 33,6 m2 pro žadatele f.ABASTA EVENT s.r.o., Holická 49A, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 1.5. do 30.10.  2013.     
 
19. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RISTORANTE 
PIZZERIA ROMA v ulici Komenského 5 , Olomouc, v rozsahu 14,4 m2  pro žadatele p. 
xxxxxxxxx, Cihlářova 6, , 571 01,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2013.   
 
20. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
A KAVÁRNA ANDREOTTI v ulici Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 30 m2  pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxx, Sudova 25, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 23.10. 2013.   
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21. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ PALÁC v ulici 
1.máje 27, Olomouc, v rozsahu 24 m2  pro žadatele f. GRAND HOTEL PALÁC a.s., 
Litovelská 3, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.10. 2013.   
 
22. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Bar ALFA v ulici 
Dlouhá 32,   v rozsahu 18 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxx, Mánesova, 784 01 Červenka 254,  
na dobu  od 1.5. do 30.9.  2013.   
 
23. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFE TRIESTE v 
ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 14,98 m2 pro žadatele  p. xxxxxxxxxx, 
Cholevova 39, 700 30 Ostrava,  na dobu  od 20.6. do 31.10.  2013 .   
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
18 Dodatek č. 1 s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 14. 5. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
19 Karty vydávané odborem dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení karty D dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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20 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Wellnerova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
21 Přechody pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zadání zpracování projektových dokumentací na přechody pro chodce dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu na přesun finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zařazení realizace přechodu pro chodce na ulici Hodolanská - Jiráskova do nekrytých 
požadavků roku 2013 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
22 Na Zákopě - dopravní situace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
připravit variantní řešení dopravní situace na Chválkovické ul. 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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23 Podpora t řídění odpad ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vybavení domácností taškami na tříděný odpad 
 
3. souhlasí 
s přímým zadáním jednomu dodavateli v souladu s důvodovou zprávou 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
24 Lokální partnerství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
25 Provedení mimo řádného auditu odborem interního auditu a 

kontroly  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést kontrolní akci dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
26 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
27 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxx, zastoupeným opatrovníkem, paní xxxxxxxxxx, 
na bezbariérový byt v ul. Družební 4, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
28 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
29 Rozpracování usnesení a podn ětů z diskuze z 19. zasedání 

ZMO, konaného 10.4.2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 15, části 1 usnesení ZMO z 10.4.2013 - Různé: 
- RMO neprodleně analyzovat a vyhodnotit přímé a nepřímé ekonomické dopady 
manažerských pochybení vedoucího managementu MDO, zejména v získávání autorských 
práv na jednotlivé inscenace sezony 2012-2013, a to zejména na hospodářský výsledek 
MDO a o výsledcích a opatřeních informovat ZMO na nejbližším jednání 
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T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 15, části 2 usnesení ZMO 10.4.2013 - Různé: 
- RMO  informovat ZMO o aktuální situaci ohledně záměru výstavby nového Úřadu práce v 
Olomouci v lokalitě Tabulového vrchu a dále prověřit možnost umístění této instituce do 
některé z nemovitostí na území SMOL v majetku České republiky s příslušností hospodařit 
Ministerstvu obrany ČR 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30. 
 
 
30 Oranžérie, ZŠ Nemilany -  Společně do školy, MŠ Olomouc, ul. 

Šlechtitel ů, MŠ Michalské Stromo řadí - závazek kone čného 
příjemce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Rekonstrukce oranžérie s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 3 917 647,06 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 438 600 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let  činí 2 193 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Nemilany - Společně do školy s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 5 080 042,98  Kč z rozpočtu města na zajištění finančního 
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 155 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let  činí 777 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
4. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Olomouc, ul. Šlechtitelů s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 2 523 855,48  Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 1 371 440 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let  činí 6 857 200 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
5. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Michalské Stromořadí s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 1 170 000 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních 
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků 
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 725 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady 
po dobu 5 let  činí 3 627 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti Rekonstrukce oranžérie vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 3 917 647,06 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
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vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 438 600 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let  činí 2 193 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Nemilany - Společně do školy vyčlenění 
finančních prostředků až do výše 5 080 042,98 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního 
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 155 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let  činí 777 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Olomouc, ul. Šlechtitelů vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 2 523 855,48  Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 1 371 440 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let  činí 6 857 200 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Michalské Stromořadí vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 1 170 000 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí vlastních 
zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních prostředků 
na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 725 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady 
po dobu 5 let  činí 3 627 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
10. schvaluje 
složení realizačních týmů pro projekty Rekonstrukce oranžérie, ZŠ Nemilany - Společně 
do školy, MŠ Olomouc, ul. Šlechtitelů, MŠ Michalské Stromořadí dle bodu 4 důvodové 
zprávy 
 
11. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
31 IPRM – zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů 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: 32. 
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32 Holická 51 - schválení podmínek dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí dotace dle Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 4533/2013-91/1 
z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na realizaci projektu s názvem 
"Holická 51 - rekonstrukce bytového domu" 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
33 Závěrečné vyú čtování - ZŠ Heyrovského -  Sportujeme 

spole čně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu ZŠ Heyrovského - Sportujeme 
společně reg. č. CZ.1.12/2.1.00/25.01384 včetně výpisů z bankovního účtu (bankovní účet č.  
4779402/0800) do konce roku 2023 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy. 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně  
do konce roku 2023 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu ZŠ Heyrovského - 
Sportujeme společně do konce roku 2023 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 11. 6. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti 
projektu (tj. minimálně do 25.03.2018). Během této doby nesmí SMOl majetek získaný 
pomocí dotace prodat, darovat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto 
majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez 
předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu 3.1 a) 
a 3.1 b) důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
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6. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 4779402/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
34 IPRM sídlišt ě - hodnocení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnocení projektu dle bodu č. 1 a přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
projekt k financování  z Integrovaného operačního programu  v rámci IPRM Revitalizace 
a regenerace sídliště dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
35 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Dvorského 33 -  

souhlas se Smlouvou o koupi najaté v ěci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o koupi najaté věci příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Dvorského 33 dle důvodové zprávy a dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora, RNDr.Ladislava Šnevajse, udělováním souhlasu s podpisem Smluv 
o koupi najaté věci  dalšími příspěvkovými organizacemi - školami v souladu s důvodovou 
zprávou 
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4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
36 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru životního 

prost ředí Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2013 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 
2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
37 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 3 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 1. 
 
 
38 Organiza ční záležitosti -  vyhodnocení návšt ěvnosti 

přepážkových pracoviš ť Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu B/ dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
realizovat postup dle důvodové zprávy a předložit zhodnocení návštěvnosti přepážkových 
pracovišť MMOl 
T: 19. 11. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 2. 
 
 
39 Organiza ční záležitosti - Pr ůkazy energetické náro čnosti budov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ředitelům organizací zřizovaných městem nahlásit objekty ve vlastnictví města jež mají 
ve své správě a dále objekty ve vlastnictví příspěvkové organizace postupem dle důvodové 
zprávy 
T: 14. 5. 2013 
O: ředitelé m ěstských p říspěvkových organizací 
 
3. ukládá 
ředitelům akciových organizací s většinovým podílem města nahlásit objekty ve vlastnictví 
města jež mají ve své správě postupem dle důvodové zprávy 
T: 14. 5. 2013 
O: ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 

ředitel Les ů města Olomouce, a.s. 
ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 
ředitel Vodohospodá řské spole čnosti, a.s. 
ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 

 
4. ukládá 
tajemníkovi MMOl a vedoucím odborů MMOl ve funkci správců nahlásit objekty dle důvodové 
zprávy 
T: 14. 5. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

vedoucí odbor ů 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 3. 
 
 
40 Změny v odborné komisi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena komise pro výchovu, vzdělávání a využití volného času 
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3. jmenuje 
člena komise pro výchovu, vzdělávání a využití volného času 
 
4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise o provedených změnách 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
41 Různé - Dolní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
své usnesení č. 27 ze 79. schůze RMO ze dne 19.3.2013 a schvaluje realizaci desky 
způsobem popsaným v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
42 Různé - nábytek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text odpovědi dle přílohy č. 2 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 1. 
 
 
43 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9 - rybá řské 

závody konané dne 20.4.2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Tradiční rybářské závody konané dne 
20.4.2013 
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3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 1. 
 
 
44 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 

rybá řské závody konané dne 20.4.2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. uděluje 
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Tradiční rybářské závody konané dne 
20.4.2013 
 
3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 2. 
 
 
45 Základní škola Komenium Olomouc, 8.kv ětna 29 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odvod finančních prostředků příspěvkové organizaci Základní škola Komenium Olomouc, 
8.května 29, dle důvodové zprávy 
T: 14. 5. 2013 
O: ředitel ZŠ 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu související s odvodem finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
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46 Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova -  změna podmínek u 
půjčky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
řešit vzniklou situaci dle varianty č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
47 Zavedení "Kapka Pasu"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zavedení tzv. Kapka Pasu v ceně 300 Kč/rok pouze pro držitele zlaté Jánského plakety 
s trvalým bydlištěm v Olomouci 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


