
 

USNESENÍ 
 

z 98. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 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 vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 24.9.2013 dle důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
- část 3 bodu 18 usnesení RMO ze dne 12.6.2012 týkající se Koncepce prodejních stánků 
- část 4 bodu 55 usnesení RMO ze dne 23.7.2013 týkající se Obnovy vozového parku 
autobusů 
- část 3, 4, 5 bodu 39 usnesení RMO ze dne 19.3.2013 týkající se Zprávy o plnění koncepce 
jednotek SDH SMOl 
 

Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 111/13 ostat. pl. o výměře 4 868 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1613 zast. pl. 
o výměře 124 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně zařízení a vybavení za účelem 
provozování bufetu a sociálního zázemí na letišti Olomouc, Neředín na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní lhůtou formou obálkové metody. Minimální nájemné za výše uvedené 
nemovitosti, včetně zařízení a vybavení je stanoveno ve výši 20 000,- Kč bez DPH/rok.  
Ke stanovené výši nájemného bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění  v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. V případě nájemce, který není plátcem DPH, nebude DPH uplatňováno.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou výši nájemného předmětných nemovitostí, včetně 
zařízení a vybavení, bez DPH, podnikatelský záměr realizovaný v předmětných 
nemovitostech včetně datumu  zprovoznění bufetu a sociálního zázemí  a návrhu otevírací 
doby.  Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou 
identifikaci předmětu nájmu a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob 
název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu). Nabídky 
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budou doručeny do 16. 10. 2013 do 17:00 hodin na podatelnu Magistrátu města Olomouce, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – NABÍDKA BUFET A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ NA 
LETIŠTI  OLOMOUC, NEŘEDÍN“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa 
zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  Prohlídky výše 
uvedených nemovitostí je možné si dohodnout individuálně s Ing. Vlastimilem Ritterem 
z odboru dopravy Magistrátu města Olomouce, tel. kontakt  733 160 458, 585 418 465 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
4. úhradu nákladů na zpracování pasportu lesních cest ve výši 222.872,- Kč bez DPH a 
na provedení mostních prohlídek, včetně vypracování mostních listů, ve výši 64.900,- Kč bez 
DPH, celkem ve výši 287.772,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
5. dohodu o započtení pohledávek mezi statutárním městem Olomouc a společností Lesy 
města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
6. pronájem částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 9 627 m2, parc. č. 128/5 ostat. 
pl. o výměře 46 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, a částí pozemků parc. č. 116/1 trvalý 
travní porost o výměře  5 337 m2 a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 54 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
7. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků 
parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o výměře 244 m2 a parc. č. 
92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
8. změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním 
uzavřenou dne 28. 4. 2000, ve znění dodatku  č. 1, na pronájem nebytových prostor 
o celkové výměře 925 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č.  st. 163 
zast. pl. a nebytového prostoru o výměře 200 m2 v budově bez čp/če (jiná stavba) na 
pozemku parc. č. st. 84 zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřené se společností 
Moravská pohřební společnost, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
9. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 608/6 lesní pozemek o výměře 
5 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
10. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 uzavřenou 
se společností Lesy města Olomouce, a.s. spočívající ve vyjmutí části pozemku parc. č. 
608/6 lesní pozemek o výměře 5 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel z předmětu nájmu této 
smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. pronájem pozemků parc. č. st. 1769 zast. pl. o výměře 231 m2, parc. č. st. 1965 zast. pl. 
o výměře 54 m2, parc. č. st. 2457 zast. pl. o výměře 7 m2, parc. č. st. 2236 zast. pl. 
o výměře 233 m2, parc. č. st. 2142 zast. pl. o výměře 71 m2, parc. č. st. 2143 zast. pl. 
o výměře 406 m2, parc. č. st. 2144/1 zast. pl. o výměře 140 m2, parc. č. 562/7 ostat. pl. 
o výměře 10 064 m2 a části pozemku parc. č. 606/1 ostat. pl. o výměře 1 982 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr přenechat k užívání na základě dohody o užívání část nebytových prostor – část 
vstupní haly o výměře 5 m2 v 1.NP budovy č.p. 189 (stavba pro administrativu), ul. 
Vejdovského č.o. 2, na pozemcích parc.č. st. 2150/3, parc. č. st. 1030  a parc. č. st. 2150/4, 
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vše zast. pl. v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
13. výpovědi z nájmu nebytových prostor o celkové výměře 252,74 m2 v 1.NP, nebytového 
prostoru o výměře 12,60 m2 v 1.NP a nebytových prostor o celkové výměře 288 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 
450/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.13. 
 
14. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 
82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
15. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1122/5 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 296 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
17. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1226 ostat. pl. o výměře 156 m2 a parc. č. 1045/3 
zahrada o výměře 111 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.4. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 960 zast. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1082/4 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 841/110 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. 688/12 orná půda o výměře 3 170 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
24. záměr změnit smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. 
ú. Hejčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu 
z doby určité do 31. 12. 2013 na dobu určitou do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
 
25. záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemku parc. č. 95/4 ostat. pl. o celkové výměře 
1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
26. 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. 2.15. 
 
27. záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor - provizorium uzavřenou dne 
26.6.2013 na pronájem nebytových prostor 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.  Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně doby 
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nájmu z doby určité do 30. 9. 2013 na dobu určitou do 31.12.2013 dle důvodové zprávy bod 
č. 2.16. 
 
28. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 155,40 m2 v objektu Slovenská č. o. 5 
(Dvořákův sál), č. p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a č. p. 594 na pozemku parc. č. 
st. 7/2 zast.pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.17.   
 
29. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 36,33 m2 v 1.NP budovy č.p. 291 
(stavba občanského vybavení), ul. Kmochova č.o. 19A, na pozemku parc. č. st. 1653 zast. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
30. záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 28.8.2002 ve znění 
Dodatků č. 1 až č. 4 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 327 m2 v 1.PP, 1.NP 
a 2.NP budovy (objekt k bydlení) č. p. 200, Dolní náměstí č. o. 2 na pozemku parc. č. st. 621 
zast. pl. v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít 
ke změně výše nájemného z 572.508,- Kč/rok, tj. 47.709,- Kč/měsíc na 381.672,- Kč/rok, tj. 
31.806,- Kč/měsíc a účelu nájmu z provozování prodejny bytového textilu a doplňků, 
provozování sázkové kanceláře s barem a prodeje sortimentu potravinových doplňků 
na provozování sázkové kanceláře s barem a prodej sortimentu  potravinových doplňků dle 
důvodové zprávy bod č.2.19. 
 
31. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 265/508 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy 
bod č. 2.20. 
 
32. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 včetně 
součástí a příslušenství v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude 
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
33. předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 1253/2 lesní pozemek o výměře 628 m2 
a parc. č. 1219/8 lesní pozemek o výměře 374 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy. Výměra 
částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
34. záměr prodat část pozemku parc. č. 691/3 lesní pozemek o výměře 169 m2 (dle GP 
parc. č. 691/7 lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.  
 
35. záměr prodat část pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 (dle GP parc. č. 
292/2 zahrada)  v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 
 
36. prodloužení termínů pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2013 
a pro předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 4. 2014 u pronájmu s následným 
prodejem části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
37. výpověď smlouvy o nájmu objektu č. 1 – zahradní restaurace, objektu č. 3 – promítací 
kabina, objektu č. 4 – bývalé WC na pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl., části pozemku parc. č. 
87/26 ostat. pl. o výměře 8 095 m2, budovy bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) 
na pozemku parc. č. st. 1380 zast. pl., pozemku parc. č. st. 1380 zast. pl. o výměře 102 m2 a 
pozemku parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc uzavřené se společností KINEZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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38. pronájem částí pozemků parc. č. 1190/4 orná půda o výměře 99 m2 a parc. č. 1192/6 
orná půda o výměře 209 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
39. pronájem častí pozemků  parc. č. 555/7 ostat. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 590/2 ostat. pl. 
o výměře 2 m2 a parc. č. 49/2 orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
částí pozemků parc. č. 549/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 631/1 ostat. pl. o výměře 
2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, částí pozemků parc. č. 125/8 ostat. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 
124/9 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, částí pozemků parc. č. 144/1 
ostat. pl.  o výměře 2 m2 a parc. č. 36/3 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, částí pozemků parc. č. 125/2 ostat. pl. o celkové výměře 4 m2, parc. č. 959/10 
ostat. pl. o celkové výměře 4 m2 a parc. č. 842/5 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, části pozemku parc. č. 265/459 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Neředín a části 
pozemku parc. č. 34/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc společnosti 
VENDI s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 273 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
43. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 
273 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 239 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 251/12 trvalý travní porost o výměře 16 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
46. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 370 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 36 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
48. pronájem části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 63 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
49. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
 
50. pronájem části pozemku parc. č. 528/89 orná půda o výměře 758 m2 v k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
51. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. st. 1386 zast. pl. 
o výměře 213 m2 a parc. č. st. 1389/1 zast. pl. o výměře 165 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Hanáckému Aeroklubu Olomouc o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
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52. změnu smluvních podmínek u pronájmu části  pozemku  parc. č. 987/1 ostat. pl. 
o výměře 2 557 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti PEVNŮSTKA a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
53. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č.  105/49 ostat. pl. o výměře 8 m2 a části 
pozemku parc. č. 125/8 ostat. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
uzavřenou se společností PNS Grosso s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18.  
 
54. pronájem části pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
55. pronájem pozemku parc. č. 339/7 zahrada o výměře 42 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
56. pronájem části pozemku parc. č. st. 615, zast. plocha a nádvoří, parkovací místo č. 3 
o výměře 10,80 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.21. 
 
57. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným prodejem části pozemku parc. č. 
1413/7 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Ředitelství silnic a 
dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
58. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným prodejem části pozemku parc. č. 
812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti  STAFOS 
- REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 592/1 ostat. pl., parc. č. 623/13 ostat. pl., parc. č. 
592/5 ostat. pl., parc. č. 592/3 ostat. pl., parc. č. 307/3, parc. č. 307/4 trvalý travní porost, 
parc. č. 307/1 trvalý travní porost, parc. č. 592/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 
za podmínek dle návrhu Povodí Moravy s.p. dle důvodové zprávy bod č. 3.24.  
 
60. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., 
parc. č. 480/12 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 480/31 ostat. pl. a parc. č. 487/4 
ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
61. pronájem nebytových prostor o výměře 134 m2 v 1. NP budovy č.p. 1155 (Holická 51) 
na pozemku parc. č. st. 2205, zastavěná plocha a nádvoří, v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Charitě Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
62. změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 37,60 m2 ve 2.NP  budovy č.p. 13 
(Horní náměstí č.o. 18), na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. a nádvoří, v katastrálním 
území Olomouc - město, obec Olomouc uzavřené se sdružením MORAVA CZ, o.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 2/94 ostat. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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2. pana xxxxxxxxx o pronájem  části pozemku parc. č. 1163 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
3. pana xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 453/2 ostat. pl. o výměře 130 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
4. paní xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 116/3 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
3. souhlasí 
1. se změnou studie sportovně rekreačního jezdeckého areálu spočívající v umístění a 
vybudování věže pro rozhodčí, stanů a části terénního valu s mobilními lavičkami na části 
pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a v umístění a 
vybudování části zázemí boxů na částech pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost,  parc. 
č. 468 ostat. pl. , vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 128/6 ostat. pl. v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, vše pronajaté společnosti MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy 
bod č.  1.7.   
 
2. s uzavřením Smlouvy o prodeji části podniku se xxxxxxxxx  - nebytové  prostory o výměře 
46 m2 v 1.NP budovy č.p. 321 (Ztracená č.o. 3) na pozemku parc.č.st. 269, zast. pl. a 
nádvoří, v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 
 
4. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu dle důvodové zprávy bod č. 1.5.   
 

5. uděluje 
souhlas společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. s umístěním stavby  vrátnice 
na části pozemku parc. č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 

6. trvá 
na usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti 
společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.  o prodej části pozemku parc. č. 284/1 
ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.3.  
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele xxxxxxxxxx k odstranění oplocení z části pozemku 
parc. č. 1118/9 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to na základě 
požadavku odboru investic Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 1.6. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o pronájem části 
pozemku parc. č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
2. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 1.8. důvodové zprávy ve věci 
souhlasu se změnou studie sportovně rekreačního jezdeckého areálu spočívající v umístění 
věže pro rozhodčí, stanů a části terénního valu s mobilními lavičkami na části pozemku parc. 
č. 116/1 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a v umístění části přístřešku 
na částech pozemků parc. č. 116/1 trvalý travní porost,  parc. č. 468 ostat. pl. , vše v k. ú. 
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Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 128/6 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vše pronajaté 
společnosti MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
3. usnesení  RMO ze dne 19. 3. 2013, bod programu 2, bod 2.1.  ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost 
o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
4. usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013, bod programu 2, bod 3.9. ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
  
5. usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod 1.40 ve věci trvání na usnesení 
RMO ze dne 19. 3. 2013 ve věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí 
jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
6. usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod 1.40.  ve věci trvání  na usnesení 
RMO  ze dne 23. 4. 2013 ve věci  schválení pronájmu pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní 
porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.14. 
   
7. usnesení RMO ze dne 11. 6. 2013, bod programu 2, bod 4.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu nebytového prostoru - garáže 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 manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
8. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013 bod programu 2, bod 3.10. ve věci schválení změny 
smlouvy o nájmu  části pozemku parc. č.  105/49 ostat. pl. o výměře 8 m2 a části pozemku 
parc. č. 125/8 ostat. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené 
se společností PNS Grosso s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
9. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 3.8. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č.  22/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
10. usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod 2.3. ve věci schválení uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahující právo chůze přes 
pozemek parc. č. 339/7 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 160 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 205 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 205 zast. pl. a 
parc. č. 339/5 zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
11. usnesení RMO ze dne 23.  7. 2013, bod programu 2, bod 2.3. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze přes pozemek parc. č. 339/7 
zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 160 (objekt k bydlení) 
na pozemku parc. č. st. 205 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 205 zast. pl. a parc. č. 339/5 
zahrada, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
12. usnesení RMO ze dne 27. 11. 2012, bod programu 2, bod 3.8. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc. 
č. 487/3 ostat. pl., vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.25.  
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9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
1. žádosti sdružení Krásná Morava o.s. o prodej pozemku parc. č. 111/13 ostat. pl. o výměře 
4 957 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 296 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.   
 
3. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 487/53 ostat. pl. o výměře 23 m2 
v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 487/53 ostat. pl. o výměře 20 m2 
v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1118/9 ostat. pl. o výměře 5 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.   
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 116/3 ostat. pl. o výměře 120 m2 
v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat pana xxxxxxxxxxxxx k vyklizení části pozemku parc. č. 2/94 
ostat. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc v termínu do 15. 12. 2013 a 
k uhrazení náhrady za užívání části pozemku parc. č. 2/94 ostat. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc bez právního titulu odpovídající nájemnému ve výši 5,- Kč/m2/rok 
za období od 1. 6. 2013 do dne vyklizení výše uvedené části pozemku dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 
T: leden 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

11. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Majorovi, MBA připravit návrh řešení bodu 1.4 důvodové zprávy 
a předložit ho na příštím jednání RMO 
T: 8. 10. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 

3 Petice - Onamba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu. 
 

2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentovi dle důvodové zprávy. 
 

3. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinovi Majorovi, MBA ihned odpovědět petentovi dle 
důvodové zprávy. 
T: 8. 10. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 

 

4 Prodej domů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1 důvodové zprávy 
 

2. souhlasí 
s povolením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeném katastrálním 
úřadem pod sp. zn. V-6976/2013-805, dle důvodové zprávy bod 1.1., Varianta A 
 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu sdělit Okresnímu soudu v Olomouci nesouhlas SMOl 
s osvobozením žalobkyně paní xxxxxxxx od soudních poplatků a záloh, dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

4. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi projednat s panem xxxxxxxxx možnost prodeje 
nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, a souvisejících pozemků, na splátky, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

5. schvaluje 
prominutí náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 75/62, zahrada, o výměře 
176 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství Hynaisova 703/2, OLOMOUC, 
ve výši 3.336,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 75/62, zahrada, o výměře 176 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu celkem ve výši 252.965,- Kč, 
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 2/5 xxxxxxxxx za kupní 
cenu 101.186,- Kč, ideální podíl o velikosti 2/5 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  101.186,- Kč, 
a ideální podíl o velikosti 1/5 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 50.593,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 

7. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č.  21/14, zahrada, o výměře 54 m2, v k. ú.  Lazce, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 

8. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 21/14, zahrada, o výměře 52 m2, v k. ú.  Lazce, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 290, zahrada, o výměře 165 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc. Výměra pozemku bude upřesněna až po zpracování GP, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
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10. schvaluje 
prominutí náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 290, zahrada, o výměře 
165 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu 
Polská 70, Olomouc, ve výši 3.057,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 

11. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 368/4, zahrada, o výměře 796 m2, v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu dojde k vyjmutí pozemku parc. č. st. 245, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 239 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
z předmětu nájmu této smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

12. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxx ve věci doplnění smluvních podmínek Smlouvy o nájmu č. j. Maj/245/94/S 
ze dne 1. 3. 1996, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2004 a Dodatku č. 2 ze dne 
18. 4. 2012, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 368/4, zahrada, o výměře 796 m2, v  k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 

14. nevyhovuje žádosti 
Společenství – Polívkova 16, 16A, 16B, Olomouc a Společenství vlastníků jednotek domu 
Na Vozovce 812/20, 811/22, 823/22a, 810/24 v Olomouci ve věci doplnění ustanovení 
o uzavření smlouvy/dohody upravující práva a povinnosti oprávněných a povinných 
z věcného břemene do smluv při prodeji částí pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 

15. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s nájemci domu Mariánská 7 o prodeji domu Mariánská 7 
nájemcům jako celku, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy, bod 1.1. 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

5 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 94/64 ostatní plocha v k.ú. 
Olomouc-město, který je ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci ve prospěch 
statutárního města Olomouc. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové 
zprávy. 
 

3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 94/64 ostatní plocha 
v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
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4. schvaluje 
uzavření dohody o splacení dluhu se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. na uhrazení 
dluhu ve výši 165.000,- Kč v pravidelných týdenních splátkách až do splacení dluhu, dle 
bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a povinností 
stavebníka k projektové dokumentaci „Dům s pečovatelskou službou Slavonín-Topolovka“ 
se společností Domov seniorů Modřice a.s., Praha 3, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy.  
 
6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na prodej domovní vodovodní přípojky v délce 221,01 m 
do společného jmění manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy 
a současně  
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1163, p.č. 1164, 
p.č. 1165/1, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. Věcné 
břemeno bude spočívat v právu uložení a provozování vodovodní přípojky a v právu vstupu a 
vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění 
ve prospěch oprávněných z věcného břemene-manželů xxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.  
 
7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na prodej domovní vodovodní přípojky v délce 221,01 m 
do vlastnictví paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy 
a současně schvaluje  
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 654 v k.ú. Nemilany, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví SMOl. Věcné břemeno bude spočívat v právu uložení a 
provozování vodovodní přípojky a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem 
umístění, provozování, oprav, údržby a odstranění ve prospěch oprávněné z věcného 
břemene paní xxxxxxxxxx na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 6 předložené důvodové 
zprávy.  
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o podmínkách provozování, správě a údržbě závěrných šachet kanalizační 
sítě ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové 
zprávy.  
 

9. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na kanalizační přípojce a na částech pozemků 
parc. č. st. 1080 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 103/1 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc, dle bodu 8 
předložené důvodové zprávy.  
 

10. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní na uložení kanalizační přípojky a provedení provizorní úpravy 
pozemku parc.č.601/10  a p.č. 601/1 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 9 předložené důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Veřejná zakázka č. 13005 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - 
energetická opatření - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ Nedvědova 17 – Olomouc, energetická opatření“ archivní číslo 
13005. 
 

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. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 13006 - ZŠ Rožňavská - energetická 
opatření - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ Rožňavská – energetická opatření“ archivní číslo 13006. 
 
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. 1. 
 

 

8 Veřejná zakázka č. 12132 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična - 
vyloučení, zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična“ archivní číslo 12132. 
 

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. 2. 
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9 Veřejná zakázka č. 13008 - MŠ Jílová 43, Olomouc - energetická 
opatření - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „MŠ Jílová 43, Olomouc - energetická opatření“ archivní číslo 13008. 
 

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. 3. 
 

 

10 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
1.      s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
TJ DUKLA Olomouc, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
 
b)            na 2 roky s nájemci -  DPS, bezbariérové byty: 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt  
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc - DPS  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
Charita Olomouc, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
Nadační fond Zdravé české ruce, Masarykova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
o.s. Povzbuzení, Mariánská 7, Olomouc - na 1 měsíc 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)  
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2.     s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc - DPS  
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d, e, f, g, h) 
 
3. schvaluje 
výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, č.b. 19, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, č.b. 15, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, č.b. 30, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, č.b. 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

11 Rozpočtové změny roku 2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 včetně dodatku č. 1 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
dle důvodové zprávy a dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 

12 Nařízení statutárního města Olomouce- maximální ceny služby 
krematorií 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 
nařízení o stanovení maximální ceny za služby krematoria na území statutárního města 
Olomouce 
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 8. 
 

 

13 Petice - Werichova ulice parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle bodu B) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA ihned odpovědět petentům dle bodu B) 
důvodové zprávy 
T: 8. 10. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

14 Freestylové hřiště Nemilany 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit návrh dalšího postupu přípravy freestylového hřiště včetně financování 
T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 

15 PZ Šlechtitelů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vstup investora do průmyslové zóny dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
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16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011/640/2007 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011/640/2007 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011/640/2007 
T: 8. 10. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

17 Dopravní obslužnost Galerie Šantovka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zavedení dopravní obslužnosti Galerie Šantovka od 18.10.2013 dle návrhu důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
předložit dodatek s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

18 Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9.května  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit návrh variant dalšího postupu 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
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19 Předzahrádky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení NAŠE CAFÉ v ulici 
Dolní náměstí 15, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele Sociální družstvo Stabilita 
Olomouc, Lafayettova 9, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 27.9. do 30.10.  2013 .   
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

20 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou HARYSERVIS II - JAN 
GRÉZL 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou HARYSERVIS II - JAN GRÉZL dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 
T: 8. 10. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

21 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

22 Využití veřejné finanční podpory 2012 - Muzeum umění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

23 Úprava finančních zdrojů příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
využití zdrojů rezervních fondů příspěvkových organizací - škol dle bodu 1 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací - škol odvod finančních prostředků investičních fondů dle 
bodu 2 důvodové zprávy 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. schvaluje 
snížení příspěvků na provoz u příspěvkových organizací - škol dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
rozpočtovou změnu související s odvodem finančních prostředků investičních fondů 
příspěvkových organizací - škol dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

6. schvaluje 
rozpočtovou změnu související se snížením příspěvků na provoz letošního roku 
příspěvkových organizací - škol dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

7. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 

 

24 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - 
výjimka z počtu žáků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. povoluje 
výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Olomouc, Dvorského 33 pro školní 
rok 2013/2014 dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 

25 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s 
výší příspěvku do 5 000,- Kč a změna účelu využití příspěvku 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,-- Kč dle 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 

5. schvaluje 
změnu účelu využití příspěvků  dle důvodové zprávy 
 

6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 

 

26 IPRM – zařazení projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
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: 22. 
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27 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 

 

28 Dodatek ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a 
botanickou zahradu ve městě Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu 
ve městě Olomouci se společností Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č.7 dle důvodové zprávy 
T: 8. 10. 2013 
O: Novotný Martin, primátor města  
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 

29 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 OZV č. 9/2011 - Petiční akce 
- Pouť veřejných činitelů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
KDU - ČSL, krajská kancelář, IČ 00442704, Karlovo náměstí 5, 128 00 Praha 2  výjimku 
ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a 
žebrání na veřejných prostranstvích na akci "Petiční akce - Pouť veřejných činitelů" 
 

3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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30 Žádosti o prodloužení termínů vyúčtování investičních 
finančních příspěvků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
prodloužení termínů vyúčtování investičních finančních příspěvků dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 

 

31 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání 
služebních motorových vozidel Magistrátu města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o používání služebních motorových vozidel Magistrátu města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 

 

32 Organizační záležitosti - Petice Droždín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
text návrhu odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 1. 
 
 

33 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru životního 
prostředí Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2014 
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3. ukládá 
předložit RMO návrh na řešení v rámci Magistrátu města Olomouce bez celkového navýšení 
schválených funkčních míst  
T: 22. 10. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 2. 
 

 

34 Podklad pro přípravu plánu investic na rok 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

35 Návrh limitů rozpočtu 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
limity rozpočtu na r. 2014 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 1. 
 

 

36 Zimní stadion - rolba 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 

2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
připravit veřejnou zakázku dle důvodové zprávy 
T: 22. 10. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
 

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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37 Archeologický výzkum na akci Olomoucký hrad 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s dočasným pozastavením archeologických prací na akci Olomoucký hrad dle důvodové 
zprávy a s proplacením nákladů spojených s dosavadním prováděním prací 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 

 
 

38 Různé - VZ 13063 změna zadávacích podmínek 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
Usnesení č. 7 ze dne 11.6.2013 bod č.1 podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky č. 
13063 v návaznosti na DZ z 11.6.2013 
 

3. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., upravené podmínky zadávacího řízení 
veřejné zakázky č. 13063 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 

 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor města Olomouce 

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

  

 


