
 

USNESENÍ 
 

z 82. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 14. 5. 2013  
 
Poznámka:  
-   zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
-     do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

1 Kontrola usnesení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14.5.2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 2 bodu 12 usnesení Rady města Olomouce ze dne 26.2.2013 týkající se parkoviště 
ZOO Sv. Kopeček 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 102/3 ostat. pl. o výměře 1 703 m2 a parc. č. 
480 ostat. pl. o výměře 140 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc občanskému 
sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření smlouvy o změně obsahu předkupního práva jako práva věcného dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 
3. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. 1566 ostat. pl. o výměře 836 m2 
a část pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 
21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy 
bod č. 1.5. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 610 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
5. pronájem části pozemku parc. č. 610 ostat. pl. o výměře 69 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
6. předběžný záměr prodat pozemek parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a části 
pozemku parc. č. 408 zahrada o výměře 12 m2 a 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
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obec Olomouc. Výměry částí pozemku parc. č. 408 zahrada budou upřesněny 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
7. předběžný záměr bezúplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemky parc. č. st. 112/5 zast. pl. a parc. č. 417/1 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy bez č. p. / č. e., jiná stavba na pozemku 
parc. č. st. 112/7 zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
8. záměr darovat pozemky parc. č. 2186/5 zast. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 2186/6 zast. pl. 
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 
9. záměr prodat část pozemku parc. č. 207/14 orná půda (dle GP parc. č. 207/14 orná půda) 
o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
10. záměr prodat pozemky parc. č. 441/2 zast. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a parc. č. 2030 lesní pozemek o výměře 57 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1943 ostat. pl. o výměře  42 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
12. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 806/1 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.    
 
13. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 806/1 ostat. pl. o výměře 
30 m2 a části pozemku parc. č. 1943 ostat. pl. o výměře 42 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc   s panem xxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí 
účinnosti nové smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 613/3 ostat. pl. o výměře 103 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1247/21 orná půda o výměře 163 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
16. záměr pronajmout pozemek parc. č. 493/2 ostat. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 202/35 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 238 zast. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře 3 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
20. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 68,70 m2 v 2.NP budovy č.p. 889 
(bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
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21. záměr pronajmout nebytový prostor - garáž o výměře 17,30 m2 v 1.PP budovy č.p. 217 
(objekt k bydlení), Na Trati č.o. 80, na pozemku parc. č. st. 251/1 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
22. záměr směnit části pozemku parc. č. 764/3 ostat. pl. o celkové výměře 37 m2 (dle GP díl 
„b+c“) v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx za části pozemků 
parc. č. 763/1 o výměře 11 m2 (dle GP parc. č.  763/2 ostat. pl.)  a parc. č. 842/1o výměře 
127 m2, (dle GP parc. č.  842/6 ostat. pl.) vše ostat. pl., v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
23. záměr směnit část pozemku parc. č. 1224 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 18 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 
parc. č. 872/6 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
24. záměr směnit vodovod Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, v k. ú. Nová 
Ulice, kabelovou přípojku NN ul. Jiráskova - 1.část na pozemku parc. č. 804/24, v k.ú. 
Hodolany, přeložku vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložku 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, 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, přeložku vodovodu ul. Erenburgova a ul. Pražská - 1. část a přeložku vodovodu ul. 
Erenburgova - 2. část na pozemcích parc. č. 607/8, parc. č. 607/7, vše v k. ú. Nová Ulice, 
parc. č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, parc. č. 515/80, parc. č. 526/1, parc. č. 526/6, 
parc. č. 526/7, a parc. č. 487/6, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 513 a parc. č. 401/17, vše 
v k. ú. Hejčín, přeložku vodovodu ul. Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 
a parc. č. 480/29, vše v k. ú. Nová Ulice, přeložku vodovodu ul. Tovární (před objektem 
Teplárny) na pozemku parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovod 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, propojovací vodovodní řad 
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, mostový jeřáb ČS Tabulový vrch 
na pozemku parc. č. st. 1378, v k. ú. Nová Ulice, rozvaděč ul. Jiráskova - 2. část na pozemku 
parc. č. 804/24, v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a pozemky 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 a parc. č. 
1270, vše v k. ú. Senice na Hané, obec Senice na Hané, parc. č. 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 Těšetice, 
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 Křelov - 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, parc. č. 
907/1, 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 - Břuchotín, studnu 
spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 185 zastavěná plocha, v k. ú. Chválkovice, obec 
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Olomouc a pozemky parc. č. st. 504/1 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 dle důvodové zprávy bod č. 
2.16. 
 
25. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/95/2004/M ze dne 10. 12. 2004 
na pronájem části pozemku parc. č. 6/3 (dříve parc. č. 6) ostatní plocha o výměře 2 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
26. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o celkové 
výměře 274 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti ENETEX TECHNOLOGY s.r.o. 
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
27. pronájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce umístěného na 
části terasy o výměře 8 m2 na pozemku parc. č. 451/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví Sportovního klubu OLOMOUC SIGMA Moravské železárny 
společnosti GRF CZECH s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 116/31 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti CL TRADE a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
29. pronájem pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře 103 m2, parc. č. 1209 ostat. pl. 
o výměře 36 m2, parc. č. 1216 zahrada o výměře 203 m2 a částí pozemků parc. č. 1045/20 
ostat. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 1046/1 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1179 ostat. pl. 
o výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx a panu xxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
30. pronájem pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti REKNOŠ spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.7. 
 
31. pronájem pozemku parc. č. st. 498 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 290 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.   
 
33. pronájem části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
34. pronájem pozemku parc. č. st. 341 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
35. pronájem pozemku parc. č. 243 ostat. pl. o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
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36. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 73 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 1080/3 ostat. pl. o výměře 729 m2 a pozemků parc. č. 
755/168 orná půda o výměře 626 m2 a parc. č. 904/112  orná půda o výměře 142 m2, vše 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
45. pronájem pozemku parc. č. 149/2 ostat. pl. o výměře 161 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, Okresnímu stavebnímu družstvu Olomouc 
a paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 1650/14 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti GECO a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24.  
 
48. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 1163/13 ostat. pl. o výměře 8 246 m2, parc. č. 
1163/14 ostat. pl. o výměře 606 m2, parc. č. st. 742 zast. pl. o výměře 317 m2, část parc. č. 
1163/4 ostat. pl. o výměře 1 472 m2, části parc. č. 1163/19 ostat. pl. o celkové výměře 
803 m2 a část parc. č. 1163/18 ostat. pl. o výměře 1 086 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc sdružení SK Chválkovice dle důvodové zprávy bod č. 3.25.   
 
49. změnu smlouvy o nájmu nemovitosti č.p. 47 (objekt k bydlení), Lafayettova č.o. 9, 
na pozemku parc. č. st. 472 zast. pl, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené 
se sdružením P-centrum dle důvodové zprávy  bod č. 4.1.  
 
50. změnu nájemní smlouvy nebytových prostor o celkové výměře 124 m2 v 1.NP budovy 
č.p. 856 (objekt občanské vybavenosti), nám. Republiky č.o. 1, na pozemku parc. č. st. 181 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené s Oblastním sdružením ODS 
Olomouc dle důvodové zprávy  bod č. 4.2. 
 
51. pronájem nebytového prostoru o výměře 3 m2 v 1.NP budovy bez čp/če (stavba 
občanského vybavení), ul. Vrchlického, na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl., vše v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
52. slevu z nájemného ve výši 10.238,- Kč/měs. u nebytových prostor o celkové výměře 
252,74 m2 v 1.NP, a  slevu z nájemného ve výši 11.503,- Kč/měs. u nebytových prostor 
o celkové výměře 288 m2 v 1.PP, vše v budově č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní 
nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl., k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, 
nájemci xxxxxxxxxx na období od 15. 5. 2013 do 31. 8. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
53. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu na části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/37 ostat. pl.) 
v k. ú. Povel, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.5. 
 
54. uhrazení částky ve výši 1.000,- Kč xxxxxxxxxxxx za poškození pneumatiky dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti go up s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 613/3 ostat. pl. o výměře 
42 m2 v k. ú Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. xxxxxxxx o snížení nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. st. 371 o výměře 15 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 
3. společnosti REKNOŠ spol. s r. o. o schválení nájemného ve výši 15,- Kč/m2/rok 
u pronájmu pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
4. pana xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. o výměře 127 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
3. souhlasí 
1. s úhradou kauce v celkové výši 261.183,- Kč do 31. 7. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 
4.5. 
 
2. s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 41 m2 v objektu č.p. 294 (stavba 
občanského vybavení), Karafiátova č.o. 6, na pozemku parc. č. st. 362 zast. pl. a nádvoří, 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc, pro xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
3. s podnájmem nebytového prostoru o výměře 26,07 m2 ve 2.NP budovy č. p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), Dolní náměstí č. o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, pro Koalici pro řeku Moravu, o.s.  
dle důvodové zprávy bod č. 4.7.   
 
4. ukládá 
odboru životního prostředí uzavřít dodatek ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium 
a botanickou zahradu ve městě Olomouci uzavřené mezi statutárním městem Olomouc 
a společností Výstavištěm Flora Olomouc, a.s., ze dne 29. 1. 2008, ve kterém dojde k zúžení 
pozemků, na nichž jsou zajišťovány činnosti pro statutární město Olomouce o části pozemků 
parc. č. 102/3 ostat. pl. o výměře 1 703 m2 a parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 140 m2, vše 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,  a k úpravě rozsahu prací a cen za údržbu ploch dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1.  
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemků parc. č. st. 1221 zast. pl. o výměře 150 m2 a parc. č. 787/2 trvalý travní 
porost o výměře 702 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 800 880,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
2. prodej pozemku parc. č. st. 943 zast. pl. o výměře 118 m2 a části pozemku parc. č. 88/1 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/37 ostat. pl.) o výměře 519 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 877 149,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
3. prodej pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná 
půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1 427 m2, parc. č. 
1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda o výměře 1 603 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MORAVO trading CZ spol. s r. o. 
za kupní cenu ve výši 3 392 840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
4. prodej pozemků parc. č. 701/1 lesní pozemek o výměře 33 m2 a  parc. č. 701/2 lesní 
pozemek o výměře 337 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 76 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
5. prodej ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků R. Svobodové 1031/7, 1032/9, 1033/11, 
Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu ve výši 60 085,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy  bod č. 5.8. 
 
6. prodej pozemku parc. č. 1721/78 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 4 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9.  
 
7. prodej pozemků parc. č. st. 480 zast. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1092/3 ostat. pl. 
o výměře 98 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti FARMAK MORAVIA, a.s. 
za kupní cenu ve výši 60 837,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti občanského sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. o prodej částí pozemků 
parc. č. 102/3 ostat. pl. o výměře 1 703 m2  a parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 140 m2, vše 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o výkup ideálního podílu 2/3 pozemku 
parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxx a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č.1.2. 
 
3. žádosti paní xxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxx o směnu ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. 
297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxx 
a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 354/1 orná půda 
o výměře 275 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 120/4 ostat. pl. o výměře 127 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 745 ostat. pl. o výměře 22 m2 
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
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6. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 233/1 ostat. pl. o výměře 87 m2 
v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 18. dodatku důvodové zprávy 
ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 207/14 orná půda o výměře 366 m2 
v k.  ú. Hodolany, obec Olomouc do spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 256 200,- Kč + náklady 
ve výši 1 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 18. 2. 2008, bod programu 7, bod 14. dodatku důvodové zprávy 
ve věci schválení změny subjektu na straně jednoho z kupujících části pozemku parc. č. 
207/14 orná půda o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z manželů xxxxxxxxxxx 
na manžele xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 28. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny subjektu na straně jednoho z kupujících části pozemku parc. č. 207/14 orná 
půda o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z paní xxxxxxxx na paní xxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 77 důvodové zprávy ve věci 
schválení odprodeje pozemku parc. č. 441/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky a pozemku parc. č. 2030 lesní pozemek o výměře 57 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve věci 
schválení  směny 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 
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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. 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. 2.16. 
 
8. ukládá 
odboru evropských projektů bezodkladně po zveřejnění podmínek výzvy Norských fondů 
předložit RMO informaci o vlivu majetkoprávního vztahu na možnost získání dotace dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím,  
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a.s. doručené dne 08. 02. 2013 ve věci prodeje 
budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
4. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 6.000.000,-Kč 
společnosti IES MORAVIA REAL a.s., dle důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 02. 10. 2012, bod 3, část 12, ve věci zřízení bezúplatného věcného 
břemene chůze přes budovu č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, ve prospěch statutárního města Olomouce 
za účelem zajištění průchodu veřejnosti podloubím 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. 
 
6. revokuje 
své usnesení ze dne 02. 10. 2012, bod 3, část 7, ve věci zřízení bezúplatného věcného 
břemene přístupu a užívání 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, za účelem 
zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) 
a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie 
a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové 
cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie 
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene přístupu a užívání 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, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů 
a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené 
vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby 
a rozvodu tepelné energie se společností  OLTERM & TD Olomouc, a. s., dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
8. souhlasí 
s vynětím plynové kotelny ke dni převodu vlastnického práva k budově č. p. 201 (Dolní nám. 
1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ze Smlouvy o nájmu, správě a provozování nemovitostí a technologických 
zařízení a současně souhlasí s úhradou finanční kompenzace ve výši 527.264,- Kč 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
9. ukládá 
náměstku primátora Ing. Ivo Vlachovi předložit na příští jednání RMO návrh konkrétního 
řešení ve věci společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. požadované finanční kompenzace 
nákladů v souvislosti s vynětím kotelny v budově č. p. 201 (Dolní náměstí 1) ze Smlouvy 
o nájmu, správě a provozování nemovitostí a technologických zařízení dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
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T: 28. 5. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
10. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod 1.2. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 99/3 v domě č. p. 99 (Blažejské nám. 5) na pozemku parc. 
č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 
na společných částech domu č. p. 99 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 
na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  416.500,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 490.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 05. 06. 
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 BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ 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. 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 21. 05. 2013 a dne 28. 05. 2013 vždy 
v 9:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku 
ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 58/4 v domě č. p. 58 
na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, s paní xxxxxxxxxxxxx a s panem xxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2277, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 7.400,- Kč, z toho pozemek 
5.400,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 2276, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 7.400,- Kč, z toho pozemek 
5.400,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/12, zahrada, o výměře 102 m2, v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
16. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/5), zahrada, o výměře 
152 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
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17. schvaluje 
záměr pronajmout ideální 1/5 pozemku parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 376 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
18. schvaluje 
záměr pronajmout ideální 1/12 pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 912 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 15,08 m2, v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 384/55 zahrada v k.ú. 
Hodolany, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.  
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 800/8 ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.st. 624 zastavěná plocha 
nádvoří v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy.   
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek  
ve prospěch SMP Net, s.r.o., a to na pozemku parc.č. 622/4 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, dle geometrického plánu nová parc.č. 622/23 o výměře 10 m2 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kabelového vedení NN veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav, úprav, změn a údržby kabelového vedení ve prospěch 
statutárního města Olomouc, a to na pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným 
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové 
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zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 388/3 ostatní plocha, dle geometrického 
plánu nově vzniklá parc.č. 388/122 ostatní plocha o výměře 6451 m2 v k.ú. Hodolany, který 
je ve vlastnictví TJ Hodolany, o.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 1076 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře cca 30 m2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, ve vlastnictví ČR, právo 
hospodaření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.  Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.650,- Kč/rok, dle bodu 7 předložené 
důvodové zprávy.  
 
9. schvaluje zve řejnění záměru 
darovat část pozemku parc.č. 112/4 ostatní plocha, dle geometrického plánu díl „a“ o výměře 
10 m2 a díl „b“ o výměře 11 m2, vše v k.ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce jako dárce do vlastnictví Olomouckého kraje jako 
obdarovaného, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie s ČEZ Distribuce, a.s. za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené 
důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření  smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy o jeho dalším užití se společností 
FOFRNET spol. s r.o. na provedení fotodokumentace a časosběrného filmu o provádění 
stavby, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 13002 - ZŠ Zeyerova - výdejna stravy -  

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 "ZŠ Zeyerova - výdejna stravy" archivní číslo 13002. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ 
Zeyerova – výdejna stravy“ archivní číslo 13002 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v upravené důvodové zprávě. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 13007 - MŠ Dělnická 17B, Olomouc -  
energetická opat ření - zahájení, komise - revokace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
část 2 bodu 7 usnesení Rady města Olomouce ze dne 12.2.2013 
 
2. schvaluje 
nové technické kvalifikační předpoklady dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13008 - MŠ Jílová 43, Olomouc -  energetická 

opat ření - zahájení, komise - revokace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
část 2 bodu 8 usnesení Rady města Olomouce ze dne 12.2.2013 
 
2. schvaluje 
nové technické kvalifikační předpoklady dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12033 –  Moravská cyklotrasa na území ORP 

Olomouc, k.ú. Povel - vylou čení, 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 "Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel" archivní číslo 
12033. 
 
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 
- v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.  uchazeče, který nesplnil požadavky 
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
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9 Veřejná zakázka č. 13049 - Digitální povod ňový plán -  Instalace 
varovného a výstražného systému III - 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 „Digitální povodňový plán - Instalace zařízení varovného a výstražného 
systému III“ archivní číslo 13049. 
 
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: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 5. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 12129 - Cyklostezka Hlušovice - 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 „Cyklostezka Hlušovice“ archivní číslo 12129. 
 
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., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 6. 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
1.  
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)  
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 56, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+3 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod  1c) 
d) Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle upravené důvodové 
zprávy bod 1f)   
g) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 68, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1g)   
h) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
i) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 0+2 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Na Trati 80, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1k) 
l) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l) 
m) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m) 
n) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+2 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n) 
o) Peškova 2, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci, DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc – bezbar.byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
 
d)         na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxx, xxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc  - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc – 3 měsíce   
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c,d)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy po úmrtí nájemce: 
se xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
4. se snížením nájemného: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
7. s uzavřením nájemní smlouvy na byt se xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
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4. nevyhovuje 
1. žádosti xxxxxxxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v domě Přichystalova 70, 
Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
2. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o přepočet dohody o snížení nájemného k bytu č. 42 v domě 
I.P. Pavlova 62, Olomouc dle důvodové zprávy bod 8) 
 
5. schvaluje 
další postup dle varianty A2 důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
13 Ul. Sladkovského - komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projekční přípravu dle varianty č. 2 dle bodu „C“ důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
14 Václavkova - p řechod pro p ěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu 5) Návrhu možného řešení, varianty d) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
15 Dětská h řišt ě - lokality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením výběrových řízení na akce dle bodu B) důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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16 Bezručovy sady - pavilon D  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu D) důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
17 Dopravní obslužnost TT Nové Sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny v tramvajové síti po zavedení dopravy na Nové Sady v souladu s návrhem 
dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh úprav v autobusovém provozu při zavedení tramvajové dopravy na Nové Sady 
dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
názvy zastávek Šantovka, V Křovinách, Trnkova (autobusová i tramvajová) dle důvodové 
zprávy 
 
5. ukládá 
předložit výsledky projednání dalších variant řešení dopravní situace 
T: 10. 9. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
18 Kompenzace držitel ům zlaté Janského plakety  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí kompenzace jízdného MHD formou příspěvku SMOl držitelům zlaté Janského 
plakety s trvalým bydlištěm v Olomouci dle návrhu důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh smlouvy s DPMO  
T: 11. 6. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
zajistit finanční prostředky ke krytí kompenzace do rozpočtu odboru dopravy dle důvodové 
zprávy 
T: 25. 6. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
19 Zimní údržba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky ve výši 7 500 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků rozpočtu města 
 
3. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny na vykrytí částky 3 750 tis. Kč v květnu 2013 a částky 
3 750 tis. Kč v srpnu 2013 
T: 28. 5. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
20 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně dodatku 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ARKTIC FOOD v ulici 
Havlíčkova 11, Olomouc, v rozsahu 37,47 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Vítězství 25, 772 00 
Olomouc - Droždín, na dobu od 20.5. do 30.9.  2013. 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici 
Rožňavská  10, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxxx, Rolsberská 24, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 31.10.  2013.    
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ELDORÁDO v ulici 
Na Střelnici 14,  Olomouc, v rozsahu 34 m2  pro žadatelku pí.xxxxxxx, Kpt.Jaroše 19, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 15.9.  2013.   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ-BAR 
APOLONIA v ulici  Tovární 40, Olomouc, v rozsahu 34,2 m2 pro žadatele f.HP DOMY s.r.o. , 
Tovární 40,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 17.5. do 31.10. 2013.   
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6. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna–bar–MERLIN 
v  ulici  Masarykova 5, Olomouc, v rozsahu 15,2 m2 pro žadatele p.xxxxxxxx, Dobnerova 20,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 15.9. 2013.   
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna MOSER  
v ulici Masarykova 36 , Olomouc, v rozsahu 9,5 m2  pro žadatele p. xxxxxxx, Masarykova 36, 
772 00 Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 30.9.  2013. 
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna - cukrárna 
v ulici Libušina 37, Olomouc, v rozsahu 6,51 m2  pro žadatelku pí.xxxxxxx, Starodružiníků 4, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 31.10.  2013.   
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFÉ TALEROSS 
v ulici  Žerotínovo náměstí 7, Olomouc, v rozsahu 10,35 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxx, 
Werichova 25, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 30.10.  2013.   
 
10. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Herna – bar 
GARRIGUE  v ulici Masarykova 11 , Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxx, 
Trnkova 16, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 20.5. do 31.10. 2013. 
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WHITE BAR v ulici  
Selské náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 12,6 + 3 m2 pro žadatele p. xxxxx, Horní náměstí 15, 
785 01 Šternberk,  na dobu  od 20.5. do 31.10.  2013.   
 
12. schvaluje 
předložené dohody pro odsouhlasené předzahrádky dle důvodové zprávy 
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení ZORBA v ulici 
I.P.Pavlova 63, Olomouc, v rozsahu 42 m2 pro žadatele f. go up s.r.o., Sudova 44a, Nový 
Svět 118, 779 00 Olomouc, na dobu od 25.5. do 30.10.2013 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
21 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: 18. 
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22 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 8. května dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
23 Jmenování ředitel ů základních šk ol na základ ě konkurzního 

řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
pana Mgr. Miloslava Paláta na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy 
Olomouc, Řezníčkova 1 k 1.8.2013 na dobu určitou 6 let dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
paní Mgr. Kateřinu Konečnou na pracovní místo ředitele Základní školy Olomouc, 
Gagarinova 19 k 1.8.2013 na dobu určitou 6 let dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení uchazeče, kteří se zúčastnili konkurzního řízení 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
24 Výjimka z po čtu dětí v MŠ  a žáků v ZŠ pro školní rok 2013/2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ pro školní rok 2013/2014 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. souhlasí 
s povolením výjimky pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy 
 



 23

5. ukládá 
předložit návrh na povolení výjimky na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
25 ZŠ Hálkova - p řístavba u čeben 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přímé zadání zpracování projektové dokumentace společnosti Ateliér - R, s.r.o. dle důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
26 Park Řepčín - up řesnění rekonstrukce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení žádosti do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
realizaci úprav dle přílohy důvodové zprávy zhotovitelem I.etapy rekonstrukce, tj. společností 
Provádění staveb Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
27 Fort Tafelberg - studie investi čního zám ěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navržené řešení projektu dle zpracovaného investičního záměru  
 
3. schvaluje 
přímé zadání zpracování dalších stupňů projektové dokumentace projektu Zpřístupnění 
podzemních chodeb Fortu Tafelberg. 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
předložit návrh rozpočtové změny na vykrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace 
projektu 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu s Fakultní nemocnicí Olomouc dle této důvodové zprávy na dotčené 
pozemky a prostory pevnosti.   
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
28 Granty v sociální oblasti a prevence kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn vyplývajících z upravené důvodové zprávy u žádostí do 50 000,-Kč 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn vyplývajících z upravené důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis. Kč 
 
4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc 
T: 23. 7. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
6. schvaluje 
změnu účelu využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „SPOLU Olomouc“, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
7. bere na v ědomí 
informace o výsledku dotačního řízení na Program prevence kriminality  na rok 2013 dle 
bodu č. 3 důvodové zprávy 
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8. ukládá 
informovat realizátory projektů, na které byla poskytnuta dotace o způsobu poskytnutí 
finančních prostředků 
T: 11. 6. 2013 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
9. bere na v ědomí 
návrh smlouvy o výpůjčce – nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku ze státní 
účelové dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra v roce 2012 dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
návrh smlouvy o výpůjčce, který je přílohou č. 2 důvodové zprávy 
 
11. ukládá 
uzavřít dle přílohy č. 2 důvodové zprávy smlouvu o výpůjčce se Sdružením Podané ruce, o.s. 
T: 11. 6. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
29 Žádost JSDH Droždín - uvoln ění prostor hasi čské zbrojnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přestěhování KMČ, detašovaného pracoviště Magistrátu města Olomouce, pobočky 
knihovny z hasičské zbrojnice Droždín do obytných prostor Mateřské školky Droždín 
dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zřízení klubu seniorů v místní části Droždín 
 
4. schvaluje 
zařazení částky 250.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
30 Informa ční st ředisko Europe Direct Olomouc v období 2013 -   

2017 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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31 Výroční zpráva Informa čního centra Olomouc za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výroční zprávu Informačního centra Olomouc za rok 2012 
 
3. ukládá 
předložit materiál k možnostem rozšíření samofinancovatelnosti IC Olomouc 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
32 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru koncepce 

a rozvoje Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2013 
 
 
3. ukládá 
tajemníkovi předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" 
T: 28. 5. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
 
 
 
33 Organiza ční záležitosti - Namiro  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) přílohu č. 1 důvodové zprávy - služby 
b) postup dle bodu 1.2.1. a 1.2.2. důvodové zprávy 
c) záměr na vybavení nábytkem a informačním systémem v objektu Namiro 
d) variantu č. 3.1. postupu případného stěhování dle důvodové zprávy 
e) přemístění přestupkového oddělení odboru správy dle bodu 4.1. důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zajistit zapracování přílohy č. 1 důvodové zprávy - služby, do návrhu nájemní smlouvy 
T: 25. 6. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
smluvně realizovat služby dle bodu 2 b) návrhu usnesení 
v termínu po uzavření nájemní smlouvy 
T: 27. 8. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
5. ukládá 
předložit návrh výběrového řízení na dodavatele dle bodu 2 c) návrhu na usnesení  
T: 28. 5. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
6. ukládá 
postupovat dle varianty č. 3.1. důvodové zprávy v termínu po uzavření nájemní smlouvy 
T: 27. 8. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
7. ukládá 
předložit podmínky nájemní smlouvy dle bodu 2 e) návrhu na usnesení formou bodu 
majetkoprávních záležitostí 
T: 28. 5. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
34 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
35 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové 
zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
žádost manželů xxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
36 Granty v oblasti  - CESTOVNÍ RUCH 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti cestovního ruchu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu 
s Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu SMOl 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
na nejbližším jednání ZMO předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor z rozpočtu 
SMOl u žádostí nad 50 000 Kč 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
37 Souhlas s p řevodem z rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
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2. souhlasí 
s převodem částky  660.526,46 Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu s převodem z rezervního 
fondu dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
38 Základní škola Olomouc, Stupkova 16 -  bezúplatný p řevod 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola Olomouc, Stupkova16, dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
39 ZŠ/MŠ Řezníčkova - h řišt ě - aktuální informace o p řípravě 

projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
40 Africký tropický pavilon, Rozárium, Nerudova -  rekonstrukce 

komunikace, K řivá ul. - nám ěstíčko, Stará Víska, ZŠ Spojenc ů - 
hřišt ě, ul. Lindnerova a ul. Za Školou -  závazek kone čného 
příjemce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Africký tropický pavilon s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 9 882 353 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 1 632 613 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let  činí 8 163 067 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Rozárium s vyčleněním finančních prostředků 
až  do výše 6 000 000 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 410 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let  činí 2 050 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
4. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Nerudova - rekonstrukce komunikace s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 1 055 877 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 167 226 Kč s DPH po dobu 5 let 
(tj. celkové náklady po dobu 5 let  činí 836 130 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
5. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Křivá ul., náměstíčko s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 565 408 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 91 649 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady 
po dobu 5 let  činí 458 245 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
6. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Stará Víska s vyčleněním finančních prostředků 
až do výše 3 035 235 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 27 277 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let  činí 136 385 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
7. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Spojenců - hřiště s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 674 700 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 21 200 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady 
po dobu 5 let  činí 106 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
8. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace 
a IS s vyčleněním finančních prostředků až do výše 1 864 809 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  167 049 Kč 
s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  činí 835 245 Kč) od finančního 
ukončení projektu. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti Africký tropický pavilon vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 9 882 353  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 1 632 613 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové 
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náklady po dobu 5 let  činí 8 163 067 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti Rozárium vyčlenění finančních prostředků až do výše 
6 000 000 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 410 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  činí 
2 050 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti Nerudova - rekonstrukce komunikace vyčlenění 
finančních prostředků až do výše 1 055 877 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 167 226 Kč s DPH po dobu 5 let 
(tj. celkové náklady po dobu 5 let  činí 836 130 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti Křivá ul., náměstíčko vyčlenění finančních prostředků 
až do výše 565 408 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 91 649 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let  činí 458 245 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti Stará Víska vyčlenění finančních prostředků až do 
výše 3 035 235 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 27 277 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  činí 
136 385 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Spojenců vyčlenění finančních prostředků až 
do výše 674 700 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 21 200 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let  činí 106 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti  Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace 
a IS vyčlenění finančních prostředků až do výše 1 864 809 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 167 049 Kč s DPH po dobu 
5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let  činí 835 245 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
16. schvaluje 
složení realizačních týmů pro projekty Africký tropický pavilon, Rozárium, Nerudova - 
rekonstrukce komunikace, Křivá ul. náměstíčko, Stará Víska, ZŠ Spojenců - hřiště, 
Za Školou a Lindnerova dle bodu 8 důvodové zprávy 
 
17. souhlasí 
souhlasí s postupem dle závěrů důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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41 Výzva 09 - schválení Podmínek rozhodnutí o poskytn utí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
3. ukládá 
podepsat Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
42 Koordina ční dohoda mezi P ČR a SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění Koordinační dohody mezi PČR a SMOl 
 
3. ukládá 
podepsat Koordinační dohodu mezi PČR a SMOl 
T: 25. 6. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
 
 
43 Různé - Veřejná zakázka č. 13045 - revokace usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení RMO ze dne 23.4.2013, bod 8, část 2, týkající se způsobu nákupu elektrické 
energie 
 
3. schvaluje 
postup dle varianty A1 uvedené v důvodové zprávě 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 40. 
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44 ZOO Olomouc - projektová dokumentace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převodem všech stupňů projektové dokumentace na odbor investic 
 
3. souhlasí 
se zadáním dokumentace pro provedení stavby dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc ihned zajistit projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
T: 28. 5. 2013 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
45 Cyklostezka Týne ček - Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu č. 2 důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
zařadit do soupisu nekrytých požadavků částku dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
provést rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
provést výběrové řízení na dodavatele stavby dle důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
ihned podepsat závazek finančního krytí dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
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46 Pevnost poznání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 
 
47 Zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
48 Rozvoj Výstavišt ě Flora Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
navrhované změny dle důvodové zprávy. 
 
2. souhlasí 
s realizací změn dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


