
 

USNESENÍ 
 

z 96. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 10. 9. 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 10.9.2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1751 ostat. pl. o výměře 474 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. předběžný záměr vykoupit ideální podíl 2/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 
1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální podíl 
1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
z vlastnictví pana xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 
 
3. úplatné zřízení věcného břemene umístění tepelného energetického zařízení spočívající 
ve věcném práva přístupu a užívání ideálního podílu 46/155 nebytové jednotky č. 1198/101 
v budově č.p. 1198 na pozemku parc. č. st. 1873 zast. pl. a nádvoří, dále ideálního podílu 
o velikosti 1634702/24279665 na společných částech domu č. p. 1198 a dále ideálního 
podílu o velikosti 1634702/24279665 na pozemku parc. č. st. 1873 zast. pl. 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, komunikačních 
zařízení, tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení 
zdroje, vedení a odběru studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné 
tepelné zařízení budovy za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve prospěch  
společnosti  OLTERM &  TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
4. uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/17/2012/Vr uzavřené 
s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
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5. úhradu náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 
31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 1. 7. 1994 do 30. 9. 2007 
ve výši 19 415,- Kč ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové 
zprávy bod č. 1.14. 
 
6. záměr prodat pozemek parc. č. 1114 zast. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
7. záměr prodat část pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 956 zast. pl. a 
parc. č. 536/47 ostat. pl.) o výměře 531 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
9. změnu smlouvy o nájmu č. majpráv. 3482/CH/98/Pl ze dne 13. 11. 1998 ve znění dodatků 
č. 1 – č. 2 uzavřené se ZD Bohuňovice s.r.o. spočívající ve vyjmutí pozemku parc. č. 365/4 
trvalý travní porost o výměře 3 070 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z předmětu nájmu 
této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
10. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/10/2003/Pl ze dne 5. 3. 2003 ve znění dodatků 
č. 1 – č. 2 uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxx spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 1076 lesní 
pozemek o výměře 1 375 m2, parc. č. 1077 lesní pozemek o výměře 1 353 m2, parc. č. 1078 
lesní pozemek o výměře 2 723 m2, parc. č. 1081 lesní pozemek o výměře 2 018 m2, parc. č. 
1082 lesní pozemek o výměře 4 051 m2, parc. č. 1083  lesní pozemek o výměře 4 197 m2, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
11. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/92/2003/Kl ze dne 18. 6. 2003 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 16. 3. 2009 uzavřené se Zemědělským družstvem Unčovice spočívající ve 
vyjmutí pozemku parc. č. 1619 trvalý travní porost o výměře 1 779 m2, části pozemku parc. 
č. 1646 trvalý travní porost o výměře 2 530 m2 a části pozemku parc. č. 1410 orná půda 
o výměře 1 250 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
12. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/30/2002/Pl ze dne 30. 1. 2002 uzavřenou 
s Českým rybářským svazem místní organizací Velká Bystřice spočívající ve vyjmutí části 
pozemku parc. č. 851 ostatní plocha o výměře 3 015 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
z předmětu nájmu této smlouvy a další změny dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
13. změnu smlouvy o nájmu č. maj.práv. 2259/B/97/Pl ze dne 1. 10. 1997 uzavřenou 
s Mysliveckým sdružením Chválkovice spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 173/2 lesní 
pozemek, parc. č. 1021/1 ostat. pl., parc. č. 1021/3 ostat. pl., parc. č. 1022/3 ostat. pl., parc. 
č. 1023/2 ostat. pl., parc. č. 1023/3 ostat. pl., parc. č. 1453 ostat. pl. a parc. č. 1675 ostat. pl., 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
14. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 
uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy o nájmu by mělo 
dojít k pronájmu  dalších pozemků parc. č.  365/4 trvalý travní porost o výměře 3 070 m2 v 
k. ú. Týneček, parc.  č. 1076 lesní pozemek o výměře 1 375 m2, parc. č. 1077 lesní pozemek 
o výměře 1 353 m2, parc. č. 1078 lesní pozemek o výměře 2 723 m2, parc. č. 1081 lesní 
pozemek o výměře 2 018 m2, parc. č. 1082 lesní pozemek o výměře 4 051 m2, parc. č. 1083 
lesní pozemek o výměře 4 197 m2, vše v k. ú. Nemilany, části pozemku parc. č. 851 ostat. 
pl. o celkové výměře 3 015 m2, pozemek parc. č.  1619 trvalý travní porost o výměře 
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1 779 m2, část pozemku  parc. č. 1646 trvalý travní porost o výměře 2 530 m2 a část 
pozemku parc. č. 1410 orná půda o výměře 1 250 m2, vše v k. ú. Lošov, pozemky parc. č. 
173/2 lesní pozemek o výměře 9 925 m2, parc. č. 1021/1 ostat. pl. o výměře 5 468 m2, parc. 
č. 1021/3 ostat. pl. o výměře 5 220 m2, parc. č. 1022/3 ostat. pl. o výměře 10 207 m2, parc. 
č. 1023/2 ostat. pl. o výměře 4 231 m2, parc. č. 1023/3 ostat. pl. o výměře 897 m2, parc. č. 
1453 ostat. pl. o výměře 1 155 m2 a parc. č. 1675 ostat. pl. o výměře 14 369 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, pozemek parc. č. 475 lesní pozemek o výměře 6 139 m2 a část pozemku parc. 
č. 476 lesní pozemek o výměře 980 m2, vše v k. ú. Droždín, vše obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 132 zahrada o výměře 123 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
16. záměr pronajmout pozemek parc. č. 117/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  238/1 ostat. pl. o celkové výměře 2 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
  
18. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 1 160 m2 
v k. ú. Lazce,  obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k upřesnění výměry 
předmětu nájmu z 1 160 m2 na 1 070 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 579 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.   
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 251 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 410 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 485 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 258 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
24. pronájem pozemků parc. č. 311/14 ostat. pl. o výměře 23 334 m2 a parc. č. 323/8 ostat. 
pl. o výměře 1 339 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
25. pronájem pozemků parc. č. st. 1390/1 zast. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 287/11 ostat. pl. 
o výměře 4 038 m2, parc. č. 287/12 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 615/8 ostat. pl. 
o výměře 2 888 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxx (ideální podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxx (ideální 
podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/4) a paní xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/4) 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
26. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/83//2004/M ze dne 23. 5. 2005 na 
pronájem části pozemku parc. č. 604/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení v případě 
existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v 
případě nevyklizení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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27. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/15/2010/Plh ze dne 9. 11. 2010 na 
pronájem částí pozemků  parc. č. 469 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č.  531/2 ostatní 
plocha o výměře 61 m2, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc a částí pozemků parc. č.  985/3 
trvalý travní porost o výměře 54 m2 a parc. č. 849/30 orná půda o výměře 74 m2, vše v  k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího dluhu nájemců 
z titulu užívání předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě nevyklizení předmětu 
nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
28. pronájem pozemku parc. č. 149/2 ostat. pl. o výměře 161 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx, Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu 
Olomouc se sídlem v Uničově a paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
29. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře 
3 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc společnosti Vodafone Czech Republic a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8. 
 
30. pronájem pozemků 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, části parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 315 m2, části parc. 
č. 1800/58 orná půda o výměře 18 m2, části parc. č. 1800/65 orná půda o výměře 54 m2, 
části parc. č. 1798/1 ostatní plocha o výměře 7 632 m2, části parc. č. 1964/4 ostatní plocha 
o výměře 171 m2, části parc. č. 1964/13 ostatní plocha o výměře 547 m2, části parc. č. 
1798/2 ostatní plocha o výměře 8 369 m2, parc. č. 1800/20 orná půda o výměře 107 m2 a  
parc. č. 1800/53 orná půda o výměře 781 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, části parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 
235 m2, části 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, části parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 
orná půda o výměře 488 m2, části parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2, části 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, části parc. č. 927 vodní plocha o výměře 330 m2, části 
parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, části parc. č. 930/1 trvalý travní porost 
o výměře 777 m2, části parc. č. 931/9 orná půda o výměře 320 m2, části parc. č. 954/4 trvalý 
travní porost o výměře 2 219 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemku parc. č. 148/3 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
32. 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  pozemku parc. č. 331/1 ostat. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
33. 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 ostat. pl., parc. č. st. 110/2 zast. pl., 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové 
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zprávy bod č. 3.13. 
 
34. pronájem pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
35. uzavření dodatku č. 56 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí 
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy o poskytnutí jako 
výpůjčky pozemků parc. č. 475 lesní pozemek o výměře 6 139 m2 a parc. č. 476 lesní 
pozemek o výměře 983 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 
 
2. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1167 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/6 trvalý travní porost 
o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
na pozemcích parc. č. 128/4 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 468 ostat. pl. 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy bez č. p. (zemědělská 
stavba) na pozemku parc. č. st. 579 zast. pl., a pozemků parc. č. st. 579 zast. pl., parc. č. 
124/3 trvalý travní porost,  parc. č. 116/5 trvalý travní porost a parc. č. 117/2 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
3. souhlasí 
s odpočtem vložených investic ve výši 3 039 913,73 Kč včetně DPH (2 512 327,83 Kč bez 
DPH) z nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 720,17 m2 v 1.PP a 
1.NP budovy č.p. 433 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 21, na pozemku parc. č. st. 372 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pronajatých společnosti RK Invest s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.16.  
 
4. bere na v ědomí 
výmaz předkupního práva zřízeného smlouvou o zřízení předkupního práva jako věcného 
práva č. MAJ-PR-J/18/2012/S ze dne 11. 10. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 11. 10. 
2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 1.17 ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 776/1 orná 
půda o výměře 1 477 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 8 m2, vše  v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc se společností Domov seniorů Modřice a.s.  při kupní ceně ve výši 2 821 
500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod č. 6.9. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO nevyhovět žádosti obce Ústín o zaplacení 50% kupní ceny z prodeje 
regulační stanice plynu a vysokotlakého plynovodu Topolany dle důvodové zprávy bod č. 
1.2.  
 
3. usnesení RMO ze dne 14. 5. 2013, bod programu 2, bod 1.2. ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx o výkup ideálního podílu 2/3 
pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z 
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vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. usnesení RMO ze dne 14. 5. 2013, bod programu 2, bod 3.22. ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. 149/2 ostat. pl. o výměře 161 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, Okresnímu stavebnímu družstvu Olomouc a paní 
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
5. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 5.9. ve věci schválení pronájmu 
pozemků 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, části parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 315 m2, části parc. č. 1800/58 
orná půda o výměře 18 m2, části parc. č. 1800/65 orná půda o výměře 54 m2, parc. č. 
1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, části parc. č. 1798/1 ostatní plocha o výměře 7 632 
m2, části parc. č. 1964/4 ostatní plocha o výměře 171 m2, části parc. č. 1964/13 ostatní 
plocha o výměře 547 m2, části 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, části parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2, části 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, části parc. č. 779/1 
ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 orná půda o výměře 488 m2, části parc. č. 
775/14 orná půda o výměře 5 m2, části 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, části parc. 
č. 927 vodní plocha o výměře 330 m2, části parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, 
části parc. č. 930/1 trvalý travní porost o výměře 777 m2, části parc. č. 931/9 orná půda o 
výměře 320 m2, části parc. č. 954/4 trvalý travní porost o výměře 2 219 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
6. usnesení RMO ze dne 27. 11. 2012, bod programu 2, bod  3.7 důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného  zřízení věcného břemene spočívajícího 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 ostat. pl., 
parc. č. st. 110/2 zastav. plocha a nádvoří, parc. č. st. 110/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.13. 
 
6. trvá 
na svém usnesení ze dne 9. 4. 2013 ve věci doporučení ZMO schválit prodej části pozemku 
parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 100 693,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu nabídnout Univerzitě Palackého v Olomouci k prodeji části 
pozemků parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 344 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č. 584/1 ostat. 
pl. o výměře 1 557 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9.     
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T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 776/1 orná půda 
o výměře 1 477 m2 a parc. č. 776/3 orná půda o výměře 8 m2, vše  v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc se společností Domov seniorů Modřice a.s.  při kupní ceně ve výši 2 821 500,- Kč 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. zaplacení částky ve výši 269.676,00 Kč, tj. 30% kupní ceny z prodeje regulační stanice 
plynu a vysokotlakého plynovodu Topolany, obci Ústín dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 602 občanského zákoníku zřízeného 
ve prospěch statutárního města Olomouce ke spoluvlastnickému podílu o velikosti ideálních 
109/155 nebytové jednotky č. 1198/101 v budově č.p. 1198 na pozemku parc. č. st. 1873 
zast. pl. a nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 109/155 ze 
spoluvlastnického podílu o velikosti 35537/156643 na společných částech budovy č.p. 1198 
a spoluvlastnického podílu o velkosti ideální 109/155 ze spoluvlastnického podílu o velikosti 
35537/156643 na pozemku parc. č. st. 1873 zat. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc  se společností NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
4. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup části pozemku parc. č. st. 683/5 zast. pl. 
o výměře 26 m2 (dle GP parc. č. st. 683/6 zast. pl.) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
z vlastnictví společnosti Noe s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.8.   
 
5. prodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na části pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. a částí 
pozemků parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 051 m2 (dle GP parc. č. st. 1399 zast. pl.) a 
parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 3 528 m2 (dle GP parc. č. 584/1 ostat. pl.) včetně 
komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní 
cenu ve výši  4 261 031,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 
6. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-
BKS/6/2012/Vr uzavřené s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 
1.9.  
 
7. úplatný převod pozemku parc. č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši maximálně 300 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1868/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1868/73 ostat. 
pl.) o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
9. úplatný převod pozemku parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
10. prodej pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v  k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 242 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
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11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 147/2 orná půda 
o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 483 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod části 
pozemku parc. č. 1868/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1868/73 ostat. pl.) o výměře 28 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
2. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237 
m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a 
parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 2 391 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 1.15. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny u prodeje části pozemku parc. č. 120/1 
ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
 
4. žádosti společnosti Czech Republic Onamba s. r. o. o zrušení  předkupního práva 
statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 311/1 ostatní plocha o výměře 
10 726 m2 a parc. č. 311/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 041 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 
143 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 dodatku důvodové zprávy, bod programu 5, bod 8 ve 
věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 
187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
1.11. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu 3, bod 3 ve věci nevyhovění žádosti 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. 
č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 20. 8. 2013, bod programu  2, bod 16 důvodové zprávy ve věci  
schválení uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 602 a násl. občanského 
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 311/1 ostatní 
plocha o výměře 10 726 m2 a parc. č. 311/12 zastavěná plocha o nádvoří o výměře 
4041 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, se společností Czech Republic 
Onamba s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. uložit ekonomickému odboru zařadit částku 269.676,00 Kč do soupisu nekrytých 
požadavků dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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2. pověřit náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA zpracováním a podáním nabídky 
zájemce statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
3. trvat na svém usnesení ze dne 20. 6. 2012, bod  programu 3, bod 22 ve věci nevyhovění 
žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemků 
parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2, vše v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
4. nesouhlasit s účastí statutárního města Olomouce na výběrovém řízení na prodej 
pozemku parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
12. nesouhlasí 
s úhradou náhrady za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 
m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, 
parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za období od 23. 2. 2005 do 30. 9. 2007 ve 
výši 110 141,- Kč ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové 
zprávy bod č. 1.15.  
 
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. požaduje 
vypracovat znalecký posudek na budovu č. p. 513, 514, 515 (Synkova 11, 13, 15) na 
pozemku parc. č. st. 541, 540, 539, a pozemek parc. č. st. 541, 540, 539, vše zastavěná 
plocha  a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. ruší 
postup prodeje tzv. zůstatkových pozemků schválený usnesením RMO ze dne 17. 10. 2011, 
bod 8, část 23. Žádosti o prodej předmětných pozemků podané do rozhodnutí RMO budou 
posuzovány dle usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011, bod 8, část 23, dle důvodové zprávy 
bod 2.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1297, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 542.500,- Kč, z toho pozemek 
540.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 
podíl 1/2 shora uvedeného pozemku do SJM xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 271.250,- Kč,  
a ideální podíl 1/2 shora uvedeného pozemku do SJM xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
ve výši 271.250,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, a pozemku 
parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 162.965,- Kč, z toho pozemek parc. č. 512, 
zastavěná plocha a nádvoří, 80.240,- Kč, pozemek parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, 
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79.760,- Kč a náklady 2.965,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   ideální podíl 809/8778 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.019,- Kč,  
-   ideální podíl 689/8778 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.791,- Kč,  
-   ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,  
-   ideální podíl 731/8778 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.571,- Kč,  
-   ideální podíl 344/4389 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,  
-   ideální podíl 332/4389 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.327,- Kč,  
-   ideální podíl 743/8778 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.794,- Kč,  
-   ideální podíl 67/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.488,- Kč,  
-   ideální podíl 16/209 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.476,- Kč,  
-   ideální podíl 113/1254 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14.685,- Kč,  
-   ideální podíl 227/2926 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,  
-   ideální podíl 344/4389 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,  
-   ideální podíl 269/2926 do SJM xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14.982,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 576, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 343 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 154.100,- Kč, z toho pozemek 151.600,- 
Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících a to: 
-   ideální podíl 21/100 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32.361,- Kč,  
-   ideální podíl 9/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.869,- Kč,  
-   ideální podíl 9/100 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.869,- Kč,  
-   ideální podíl 23/100 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 35.443,- Kč,  
-   ideální podíl 8/100 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.328,- Kč,  
-   ideální podíl 9/100 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.869,- Kč,  
-   ideální podíl 21/100 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32.361,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město ve věci přehodnocení kupní 
ceny nebo bezúplatného převodu pozemku parc. č. 93/57, ostatní plocha, o výměře 444 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do vlastnictví Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, 
Olomouc-město, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 93/57, ostatní plocha, o výměře 444 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za kupní cenu ve 
výši 307.000,- Kč, z toho pozemek 305.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 2133, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků pro dům Palackého 
132/25 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 10.465,- Kč, z toho pozemek 7.500,- Kč a 
náklady 2.965,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 378/11, zahrada, o výměře 29 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu celkem ve výši 30.000,- Kč, 
z toho pozemek 27.500,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to: 
-   ideální podíl o velikosti 735/2520 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.750,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti  883/2520 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.512,-Kč, 
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-   ideální podíl o velikosti  451/2520 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.369,- Kč, 
-   ideální podíl o velikosti  451/2520 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.369,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 377/3, zahrada, o výměře 72 m2 a pozemku parc. č. 378/5, 
zahrada, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova 170/15, Olomouc, za kupní 
cenu celkem 142.000,- Kč, z toho za pozemek parc. č. 377/3, zahrada, 54.783,- Kč, za 
pozemek parc. č. 378/5, zahrada, 85.217,- Kč, a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.8. 
 
12. schvaluje 
prominutí úhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 406/11, ostatní plocha, o výměře 
238 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků domu Blanická 4, ve výši 
4.499,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
13. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 406/11, ostatní plocha, o výměře 238 m2, 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 940/58 v Olomouci o prodej 
pozemku parc. č. 1129, ostatní plocha, o výměře 192 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
15. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 414/26, zahrada, o výměře 81 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
16. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 310/5, zahrada, o výměře 817 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 2.12. 
 
17. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č.429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634m2, pozemek 
parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, a pozemek parc. č. 1121, ostatní plocha, 
o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí části náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, 
o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, pozemku 
parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice, Společenství 
vlastníků jednotek Škrétova 841/1, Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 
Olomouc - Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek, Žilinská 649/18, Olomouc, ve výši 38.177,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.13. 
 
19. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
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2.350.000,- Kč. Nabídky budou doručeny do 30. 10. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu 
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny 
v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ 
NABÍDKA RIEGROVA 17 – Č. 394/3“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací 
adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné 
nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce 
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na 
depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad o složení kauce ve výši 10.000,- 
Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné údaje 
o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od 
něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne   3. 10. 2013 a dne 17. 10. 2013 vždy v 9:30  
hod., dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
20. bere na v ědomí 
že kupní cena za bytovou jednotku č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, bude uhrazena 
xxxxxxxxxxxxxxxx do 22. 9. 2013, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
 
21. schvaluje 
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání budovy č. p. 1077 
(Přichystalova 70) na pozemku parc. č. st. 1547/1, zastavěná plocha a nádvoří, a na 
pozemku parc. č. st. 1547/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních 
zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené 
vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem 
výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle důvodové  zprávy bod 3.3. 
 
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 zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 77/2 v k.ú. Lazce, 
obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování bezbariérového zařízení a 
v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na část tohoto pozemku. Pozemek je ve 
vlastnictví České republiky, právo hospodařit náleží Povodí Moravy, s.p. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 



 13

3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 77/2 vodní plocha o výměře 
21 m2 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit náleží 
Povodí Moravy, s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za nájemné ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.  
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 249/6 ostatní plocha 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizace a napájecích kabelů na (v) předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět 
na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraňováním těchto zařízení. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodařit náleží Střední škole polygrafické. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozován podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě  a v právu vstupu a 
vjezdu na pozemek parc.č. 264/9, p.č. 285/5, p.č. 284/1 a p.č. 284/2 v k.ú. Olomouc-město a 
parc.č. 792/2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu na pozemek parc.č.125/2 v k.ú. Olomouc-
město, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve prospěch oprávněného 
z věcného břemene SMP Net, s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení a provozování 
podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu na pozemek 
parc.č. 1229/16 v k.ú. Slavonín, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. 
a statutárním městem Olomouc jako vedlejším účastníkem smlouvy. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků parc.č. 92/5 ostatní plocha, parc.č. 1105/1 
vodní plocha a parc.č. 1105/4 vodní plocha, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví 
TK Czech Operations s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 7 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 12132 - ZŠ Svatoplukova 11 - t ělocvi čna - 

vylou čení, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO, k veřejné 
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zakázce s názvem "ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična", archivní číslo 12132. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13104 - "SSZ u Envelopy" - p římé zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "SSZ u Envelopy", archivní číslo 13104. 
 
2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání dodavateli dle důvodové 
zprávy. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13092 - Centrální informa ční systém -  

dodatek č. 16  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust.§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadán veřejné zakázky s názvem 
"Centrální informační systém - dodatek č. 16", archivní číslo 13092 uchazeči, dle návrhu 
komise, obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13028 – Vánoční výzdoba centra m ěsta 

Olomouce - zrušení (na st ůl) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
a) v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro posouzení kvalifikace obsaženém 
v důvodové zprávě. 
b) v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
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veřejnou zakázku s názvem „Vánoční výzdoba centra města Olomouce“ archivní číslo 
13028. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 13106 – Zajišt ění zpracování výsledk ů voleb 

do PSP - 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 „Zajištění zpracování výsledků voleb do PSP“ archivní číslo 13106. 
 
2. schvaluje 
V souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 13103 - Úprava SSZ pro stavbu Tramvajová 

trať Nové Sady - část B  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komise jmenovanou RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Úprava SSZ pro stavbu Tramvajová trať Nové Sady - část B“ archivní 
číslo 13103. 
 
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. 11. 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 13063 - Dodávka interiérového nábytku pro 

vybavení budovy Magistrátu - snížení rozsahu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
snížení objemu předmětu veřejné zakázky č. 13063 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
přepracovat projektovou dokumentaci veřejné zakázky č. 13063  
T: 24. 9. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 12. 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2013 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 – část  A a část B včetně 
dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy – část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami  roku 
2013 dle důvodové zprávy – část A včetně dodatku č. 1 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle 
důvodové zprávy – část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2013 dle  důvodové zprávy – část B včetně dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
13 Moravská cyklotrasa - sjezd  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválení uzavření darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru investic zajistit uzavření darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 
T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
14 Přechody pro p ěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zadání zpracování investičních studií předmětných přechodů pro pěší projektantovi Ing. 
Petru Doleželovi 
 
3. schvaluje 
přenesení pravomocí k odsouhlasení nově dokončených investičních studií přechodů pro 
pěší 1. náměstkem primátora Ing. Ivo Vlachem 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
15 Mlýnský potok, jez – odstran ění havarijního stavu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci jezu dle bodu D) 1. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přímé zadání dle bodu D) 2. důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření SOD dle bodu D) 3. důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
přejezd a zabezpečení TT dle bodů D)  4. a 5. důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
7. ukládá 
odboru dopravy postupovat dle bodů D) 4. a 5. důvodové zprávy 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
16 Švýcarsko- česká spolupráce-konkretizace projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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17 Průběžná zpráva k zám ěru otá čení tramvají v lokalit ě Olomouc-
město  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
informovat o dalším vývoji řešení dopravní situace 
T: 17. 12. 2013 
O: ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
18 Následná pé če o zeleň v rámci velkých oprav odboru dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru přidělovat na základě požadavku a rozhodnutí RMO odboru životního 
prostředí finanční prostředky na příslušný rok na následnou péči o zeleň dle důvodové 
zprávy 
T: ročně  
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
19 Audit pokladen ekonomického odboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené zprávy č. 19/2013 o 
zjištěních z vykonaného auditu ze dne 17.7.2013 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 



 19

20 Využití podpory na projekt „Výstavní činnost UVUO v roce 
2012“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
21 Kontrola hospoda ření roku 2012 u MŠ Olomouc, Žižkovo 

náměstí 3  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
22 Využití podpory na projekt „Opravy fasád a okenních  mříží 

kostela sv.Cyrila a Metod ěje v Olomouci  – Hej číně“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
23 Partnerství m ěsta v projektu "Nové cesty k sociálnímu 

začleňování"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
účast SMOl v roli partnera v projektu „Nové cesty k sociálnímu začleňování“, dle důvodové 
zprávy 
 
2. ukládá 
informovat RMO o podpoře projektu z prostředků ESF 
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
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24 Vánoční trhy 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou dispozici vánočních trhů 2013  
 
3. ukládá 
předložit návrh konkrétní podoby vánočních trhů 2013 
T: 8. 10. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
25 Divadlo hudby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr sloučení MUO a DHO dle předložené DZ za specifikovaných podmínek 
 
3. ukládá 
předložit záměr sloučení MUO a DHO na nejbližším jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
26 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
žádost o zkrácení úhrady finančního příspěvku, který je příjmem SMOl, a slouží k úhradě 
údržby a oprav v DPS pro paní xxxxxxxxxxxxxx, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
27 Projekt Mozart Ways - ukon čení členství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vystoupení SMOl z projektu Mozart Ways 
 
3. ukládá 
odeslat dopis dle varianty B důvodové zprávy 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 21. 
 
 
28 Dodatek č.2 ke Zřizovací listin ě Moravského divadla Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Moravského divadla Olomouc, příspěvkové 
organizace 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
29 Souhlas z řizovatele s odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo  Olomouc do 
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
přílohy 
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3. ukládá 
písemně informovat  příspěvkovou  organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
30 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: 24. 
 
 
31 Společně do školy – ZŠ T ř. Spojenc ů, MŠ Bieblova -  

rekonstrukce, MŠ Čajkovského -  rekonstrukce, D ětské h řišt ě 
Michalské stromo řadí - závěrečné vyú čtování projektu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů u projektů: Společně do školy - ZŠ Tř. 
Spojenců (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/25.01391) včetně výpisů z bankovního účtu č. 
5071772/0800, MŠ Bieblova - rekonstrukce (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/28.01439) včetně výpisů z 
bankovního účtu č. 4909422/0800, MŠ Čajkovského - rekonstrukce (reg.č. 
CZ.1.12/2.1.00/28.01438) včetně výpisů z bankovního účtu č. 5071692/0800 a Dětské hřiště 
Michalské stromořadí (reg.č. CZ.1.12/2.1.00/24.01372) včetně výpisů z bankovního účtu č. 
5071852/0800 do konce r. 2023 dle bodu 6.3 a) důvodové zprávy 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektů "Společně do školy - ZŠ Tř. Spojenců", 
"MŠ Bieblova - rekonstrukce", "MŠ Čajkovského - rekonstrukce" a "Dětské hřiště Michalské 
stromořadí" do konce roku 2023 dle bodu 6.3 a) důvodové zprávy 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektů "Společně do školy - 
ZŠ Tř. Spojenců", "MŠ Bieblova - rekonstrukce", "MŠ Čajkovského - rekonstrukce" a "Dětské 
hřiště Michalské stromořadí" do konce roku 2023 dle bodu 6.3 a) důvodové zprávy. 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektům 
"Společně do školy - ZŠ Tř. Spojenců", "MŠ Bieblova - rekonstrukce", "MŠ Čajkovského - 
rekonstrukce" v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 
konce roku 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 6.1 a) a 6.1 b) 
důvodové zprávy. 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
6. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektům 
"Dětské hřiště Michalské stromořadí" v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti 
projektu (tj. minimálně do konce roku 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 6.1 a) a 
6.1 b) důvodové zprávy. 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
7. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektům 
"Dětské hřiště Michalské stromořadí" v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti 
projektu (tj. minimálně do konce roku 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 6.1 a) a 
6.1 b) důvodové zprávy. 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
8. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5071772/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy, účet č. 4909422/0800 
dle bodu 3.3 důvodové zprávy, účet č. 5071692/0800 dle bodu 4.3 důvodové zprávy a účet 
5071852/0800 dle bodu 5.3 důvodové zprávy. 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
9. souhlasí 
s postupem dle bodu 6. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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32 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 -  výjimka z po čtu 
žáků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu žáků v Základní škole Olomouc, Heyrovského 33 pro školní rok 2013/2014 
dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
33 Příspěvkové organizace - školy - vratka finan čních prost ředků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vrácení finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18 dle 
důvodové zprávy a vrácení finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Olomouc 
- Holice, Náves Svobody 41 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu související s vratkou finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
34 Dodatek z řizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s Dodatkem č. 4 zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Svatoplukova 11 na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní škola a 
Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
35 Služební cesta na konferenci partnerských m ěst do Krakova -  

snaha o navázání spolupráce mezi m ěsty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahraniční služební cestu do Krakova 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
36 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: 30. 
 
 
37 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního soudu 
v Olomouci pro funkční období 2013 - 2017 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na 
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nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
38 Organiza ční záležitosti - Vykrytí nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 
 
39 Prodloužení termínu vyú čtování investi čního p říspěvku SK 

Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínu vyúčtování investičního finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
40 Využití podpory poskytnuté z rozpo čtu statutárního m ěsta 

Olomouce v roce 2012 na projekt "Rekonstrukce topné ho 
systému v DC 90 o.s., Olomouc -Topolany"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
41 Úprava sm ěnečného programu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s přijetím krátkodobých finančních prostředků v rámci Smlouvy o směnečném programu v 
plné výši 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
přijetí krátkodobých finančních prostředků v rámci Smlouvy o směnečném programu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
42 Zvýšení základního kapitálu SNO,a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Zprávu představenstva SNO, a.s., o zvyšování základního kapitálu ve společnosti 
 
2. schvaluje 
jako valná hromada zvýšení základního kapitálu společnosti Správa nemovitostí Olomouc, 
a.s., ze stávající výše 90.000.000,-- Kč, o částku 27.000.000,-- Kč, na základní kapitál ve 
výši  117.000.000,--Kč, nepeněžitým vkladem nemovitých věcí, za podmínek dle důvodové 
zprávy 
 
3. pověřuje 
primátora statutárního města Olomouce přijmout rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu 
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., nepeněžitým vkladem nemovitých věcí 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
43 Různé - Plán investic 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uvedeným postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic oslovit vedoucí odborů dle důvodové zprávy 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
jednotlivým náměstkům zaslat podklady na sestavení plánu investic dle důvodové zprávy na 
odbor investic v termínu do 26.9.2013 
T: 8. 10. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


