
 

USNESENÍ 
 

z 102. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5. 11. 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 5. 11. 2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 41, část 4 usnesení RMO ze dne 22.10.2013, týkající se předlažby chodníku v ul. 
Wolkerova a Havlíčkova 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. uhrazení částky ve výši 965,- Kč panu xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 16 m2 v 2.NP budovy č.p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), ul. Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl., vše v  
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.      
 
3. záměr prodat část pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře 96 m2 (dle GP parc. č. 68/10 
ostat. pl.) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. záměr prodat část pozemku parc. č. 806/1 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
5. změnu smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, částí 
pozemků parc. č. 380/1 ostat. pl. o výměře 4 954 m2, parc. č. 380/3 ostat. pl. o výměře 
1 810 m2 a parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 412 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc uzavřené se Sportovním fotbalovým klubem Nedvězí dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1.  
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6. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 106/2 ostat. pl. o výměře 
1 228 m2 a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
7. pronájem části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti Devil Horse s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
8. pronájem pozemků 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 společnosti COSACO TANK s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
9. pronájem pozemku parc. č. 117/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
10. pronájem části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměře 123 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
11. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměře 
123 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
sdružení Legem et iustitia o pronájem nebytového prostoru o výměře 16 m2 v 2.NP budovy 
č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), ul. Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
3. bere na v ědomí 
1. fúzi společností VČP Net, s.r.o.,  IČ 274 95 949, SMP Net, s.r.o., IČ 277 68 961 a JMP 
Net, s.r.o., IČ 276 89 841 a vznik nástupnické společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 
567 a současně bere na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se zaniklou společností 
SMP Net, s.r.o., IČ 277 68 961 budou již uzavřeny s nástupnickou společností RWE GasNet, 
s.r.o., IČ 272 95 567 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. že veškerá práva a povinnosti ze smluv uzavřených se společností SMP Net, s.r.o., IČ 277 
68 961 přešly na společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 a dále schvaluje uzavření 
případných dodatků ke stávajícím smlouvám uzavřeným se společností SMP Net, s.r.o., IČ 
277 68 961 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. souhlasí 
s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 159 m2 v 1.NP budovy č.p. 501 (stavba 
občanského vybavení), Brněnská č.o. 82, na pozemku parc. č. st. 93 zast. pl., části pozemku 
parc. č. st. 93 zast. pl. o výměře 120 m2 a pozemku parc. č. 645/1 ostat. pl. o výměře 67 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Veterinární klinika Špruček, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemku parc. st. 509/2 zast. pl. o výměře 2 m2 a částí pozemku parc. č. 602 
ostat. pl. o celkové výměře 43 m2 (dle GP parc. č. 602/2 ostat. pl. o výměře 41 m2 a parc. č. 
602/3 ostat. pl. o výměře 2 m2), vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 74 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
  
2. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi společností ZRNO s.r.o. a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
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3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu části 
chodníku a 5 parkovacích stání budovaných v rámci stavby „OLOMOUC Stavební úpravy a 
nástavba předávací stanice, č.p. 982 Kosmonautů 9, Olomouc - Hodolany“, na pozemcích 
parc. č. 959/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.  624/10 trvalý travní porost, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a společností NEZVALOVA ARCHA s.r.o. jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
4. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Prodloužení veřejného parkoviště FGP“, na pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a xxxxxxxxxxxxxxx – F.G.P. studio jako budoucím prodávajícím celkem 
za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
5. uzavření dodatku č. 5 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností HORNBACH Immobilien 
HK s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
6. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2006/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností DEVELOP BUILDING s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 
7. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností TOURIST CENTRUM s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
8. uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností RETAIL PARK HANÁ II. – 
ZÁPAD a.s., dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 
9. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 
10. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Dražby.net s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 
11. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.12. 
 
12. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum Wellnerova s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 
13. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/10/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.14. 
 
14. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.15. 
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15. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.16. 
 
16. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/2/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.17. 
 
17. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 
 
18. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, 
a.s., dle důvodové zprávy  bod č. 6.19. 
 
19. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 
6.20. 
 
20. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/19/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Horimex cars s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.21. 
 
21. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/12/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností Horimex cars s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.22. 
 
22. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/28/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.23. 
 
23. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/20/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.24. 
 
24. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.25. 
 
25. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/16/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.26. 
 
26. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/22/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností A-Munitor s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.27. 
 
27. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/15/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností A-Munitor s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.28.  
 
28. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.29. 
 
29. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/3/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.30. 
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30. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/6/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.31. 
 
31. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 6.32. 
 
32. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.33. 
 
33. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 6.34. 
 
34. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.35. 
 
35. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 6.36. 
 
36. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.37. 
 
37. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/9/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 6.38. 
 
38. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod č. 6.39. 
 
39. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/10/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 6.40. 
 
40. uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, s.r.o., 
dle důvodové zprávy bod č. 6.41. 
 
41. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.42. 
 
42. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/9/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností SPZ Reality s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.43. 
 
43. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností SPZ Reality s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.44. 
 
44. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/11/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností INTES OLOMOUC, 
spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.45. 
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45. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/18/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
6.46. 
 
46. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/11/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností FERRAM 
STAVEBNINY s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.47. 
 
47. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/17/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
6.48. 
 
48. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX 
Matějka s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.49. 
 
49. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
6.50. 
 
50. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 6.51. 
 
51. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
6.52. 
 
52. uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.53. 
 
53. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/3/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.54. 
 
54. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2008/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 6.55. 
 
55. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/25/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 6.56. 
 
56. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/17/2010/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 6.57. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 
82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
7. uděluje 
souhlas s podnájmem podzemních nebytových prostor o celkové výměře 307 m2 a 
suterénních nebytových prostor o celkové výměře 36 m2 v budově č.p. 856 (objekt občanské 
vybavenosti), nám. Republiky č.o.1, na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
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8. schvaluje 
1. 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 
ke zvýšení nájemného za rok 2013 dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
2. posunutí splatnosti zbývající části doplatku nájemného pro účetní období – kalendářní rok 
2012 ve výši  512 228,- Kč bez DPH z 30. 11. 2013 na 30. 4. 2014 dle dodatku č. 1 
k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
9. pověřuje 
společnost Lesy města Olomouce, a.s. zpracovat projektovou dokumentaci na provedení 
investiční akce „LC Na Bahně“ dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 200 (Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou 
obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 41.030.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budovy a pozemku. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných 
nemovitostí a budoucí záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu). 
Nabídky budou doručeny do 22. 01. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ 2“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 10. 01. 2014 v 09:00 hod. Informace 
o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého 
posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení 
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 
459, 588 488 458. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 19 (Dolní náměstí 47)  na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná 
plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 
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1158-264/2012) o výměře 425 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 41.015.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budovy a pozemku.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.000.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). 
Nabídky budou doručeny do 22. 1. 2014 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, 779 11  Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ  47“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční 10. 1. 2014 v 9:30 hod. Informace o prodávaných 
nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého posudku lze získat na 
Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje 
domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, 588 488 455.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 909 (U Kovárny 1a) na pozemku parc. č. st. 1020, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1020, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 589 
m2, a část pozemku parc. č. 490/1, ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5, ostatní plocha), o 
výměře 961 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 6.100.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budovy a pozemků.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 600.000,- Kč na depozitní účet 
statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresu). 
Nabídky budou doručeny do 22. 01. 2014 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 
U KOVÁRNY 1A“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.  
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemků se uskuteční dne 09. 01. 2014 v 10:00 hod. Informace 
o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách včetně znaleckého 
posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení 
majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 
459, 588 488 458. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, do podílového spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu 
celkem 2.350.000,- Kč, z toho za jednotku 1.483.755,- Kč a za pozemky 866.245,- Kč, a to 
podíl o velikosti 1/3 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 783.333,- Kč, podíl o velikosti 1/3 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 783.333,- Kč a podíl o velikosti 1/3 xxxxxxxxxx za kupní 
cenu 783.334,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/27 v domě č. p. 195 (Dolní 
náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 965/21698 na společných částech domu 
č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 965/21698 na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 2013, dle důvodové zpráv bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1080/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 219 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 293, zahrada, o výměře 150 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1042/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2 a 
pozemek parc. č. st. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 297 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, 
a část pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 2.4. 
 
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 959/20 
ostatní plocha a parc.č. 959/21 ostatní plocha, oba v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Základní umělecké školy „Žerotín“ 
Olomouc. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu umístění a provozování přeložky 
veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s opravami, úpravami, údržbou, 
změnami nebo odstraněním, a to na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1 předložené 
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důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 308/7 ostatní plocha, 
v k.ú. Hlušovice, obec Hlušovice, spočívajícího v právu umístění a provozování cyklostezky a 
v právu vstupu a vjezdu na pozemek povinného v souvislosti s jejím provozováním, opravami 
a údržbou, změnami nebo odstraněním. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch obce Hlušovice, na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 
1116/6 v k.ú. Nová Ulice o rozsahu cca 17 m2 a části pozemku parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce 
o rozsahu cca 50 m2 , které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 
1232/9 ostatní plocha o výměře cca 21 m2 v k.ú. Slavonín, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.  
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 
293/1 ostatní plocha o výměře cca 16 m2, parc.č. 294/4 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 
a parc.č. 336/4 ostatní plocha o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Olomouce, které jsou 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 13127 - ZŠ Svatoplukova 11 -  venkovní 

hřišt ě II., zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště II.“ archivní číslo 13127. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora, MBA k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 



 11

6 Veřejná zakázka č. 13124 - Dodávka 3 ks vozidel na leasing -  
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 „Dodávka 3 ks vozidel na leasing“, archivní číslo 13124. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové 
zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
Bc. Jana Večeře, tajemníka MMOl 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13115 - Dodávka rolby pro zimní stadion na 

leasing - 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 „Dodávka rolby pro zimní stadion na leasing“ archivní číslo 13115. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové 
zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
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náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha,  Ph.D. 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B  
 
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 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle 
upravené 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 upravené důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2014 - I. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
prověřit možnost výrazného snížení příspěvku Sdružení cestovního ruchu Střední Morava 
T: 18. 11. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Synkova 4, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Žižkovo nám. 3, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 2+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+1 se xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
h) Purkyňova 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxx a xxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
i) Jiráskova 10, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3) 
j) I.P.Pavlova 62, Olomouc č.b. 12, o velikosti 3+1 se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 6)  
 
3. souhlasí 
1.  se snížením nájemného:  
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 2 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc, č.b. 10 
dle důvodové zprávy bod 4, bod 5) 
 
2. se změnou Pravidel pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku SmOl. dle 
důvodové zprávy bod 7)  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
11 Nový územní plán  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení pro rok 2014 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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13 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
14 Změny jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů k 1.12. a 15.12. v souladu s důvodovou zprávou 
 
3. ukládá 
předložit dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci cestujících 
s DPMO, a.s. 
T: 18. 11. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
15 Lávka - Klášterní Hradisko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
návrh řešení odboru dopravy - varianta A 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zařadit opravu lávky přes řeku Moravu u Klášterního Hradiska do plánu 
velkých oprav pro rok 2014 
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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16 Mistrovství sv ěta leteckých modelá řů - kategorie F3D  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uskutečněním plánované akce dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
17 SSZ, přechod ul. Polská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování dopravně - inženýrského posouzení situace 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
18 Využití podpory na projekt "Olomoucké kulturní lét o 2012"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
19 Olomouc Region Card v roce 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card v roce 
2014 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci na zajištění fungování Olomouc region Card 
v roce 2014 
T: 18. 11. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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20 Informace o pln ění projektu „Digitální povod ňový plán, 
monitoring a systém varování“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci veřejné výzvy ke zpracovaní povodňových plánů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zabezpečit realizaci veřejné výzvy ke zpracování  povodňových plánů dle důvodové zprávy 
T: 3.12.2013 
O: vedoucí odboru informatiky 

vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru kancelá ř primátora 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 

 
4. ukládá 
připravit návrh řešení analýzy kritických lokalit katastrálního území SMOl dle důvodové 
zprávy 
T: 3.12.2013 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
21 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, 
dle upravené důvodové zprávy 
 
4. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. neschvaluje 
žádost manželů xxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
žádost paní xxxxxx o výměnu bytu zvláštního určení - DPS, dle předložené důvodové zprávy 
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7. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxx o výměnu bytu zvláštního určení - DPS, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
22 Divadlo hudby Olomouc - řešení dlouhodobé pohledávky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
že statutární město Olomouc převezme dlouhodobou pohledávku Divadla hudby Olomouc, 
příspěvkové organizace, ve výši 7.750,- Kč. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
23 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 Divadla hudby Olomouc  
do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy 
včetně přílohy 
 
3. ukládá 
písemně informovat  příspěvkovou  organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 18. 11. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
24 Výstavišt ě Flora - dodatek ke smlouv ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstku Ing. Ivo Vlachovi podepsat dodatek smlouvy dle důvodové zprávy a příloh 
T: 18. 11. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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25 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle 
předložené důvodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
26 Zahrani ční studijní cesta SHS ČMS 2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční studijní cestě dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
27 Smlouva s Twin Trans s.r.o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu A) smlouvy s firmou Twin Trans s.r.o. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy uzavřít smlouvu s firmou Twin Trans s.r.o. dle varianty A) důvodové zprávy 
T: 18. 11. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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28 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru agendy 
řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce s účinností od 1. 12. 2013 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru zvýšit o tuto částku mzdové náklady na rok 2014 
T: 18. 11. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 
 
29 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o zajišt ění 

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci zam ěstnanc ů 
statutárního m ěsta Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 1. 
 
 
30 Organiza ční záležitosti - Petice obyvatel ul. Janského  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text návrhu odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 2. 
 
 
31 Stanovení termínu konání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
termín konání nejbližšího zasedání ZMO na pondělí 16.12.2013 od 9:00 hod. ve velkém sále  
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
32 Návrh financování projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se splátkovým kalendářem na rok 2014 
 
3. nesouhlasí 
s přijetím dotace z CZ-PL 
 
4. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc, náměstkovi primátora RNDr. Janu Holpuchovi, Ph.D. a  náměstkovi 
primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi 
- předložit RMO materiál týkající se přijetí dotace z OPŽP 
T: 3. 12. 2013 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
33 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic a ekonomickému odboru postupovat dle bodu 4. důvodové zprávy 
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                                      

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

  
 


