
 

USNESENÍ 
 

ze 114. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 10. 3. 2014  
 
Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 

1 Kontrola usnesení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 3. 2014 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 5 bodu 8 usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012 týkající se Střednědobého rozpočtového 
výhledu SMOl na rok 2013-2015 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. uplatňování DPH u úhrad bezdůvodného obohacení za užívání nemovitých věcí bez 
právního důvodu dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
  
2. záměr prodat část pozemku parc. č. 124/38 ostatní plocha (dle GP parc. č. 124/39 ostatní 
plocha) o výměře 431 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.5.  
 
3. pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
4. výpověď smlouvy o nájmu č. majpráv. 2113/O/2000/Pl ze dne 9. 5. 2000 uzavřené 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v případě, že pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neuzavře 
v termínu do 30. 4. 2014 dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude sjednán zákaz prodeje 
alkoholických nápojů v prodejních stáncích, v souladu s usnesením RMO ze dne 11. 12. 
2012, dle důvodové zprávy  bod č. 1.7. 
 
5. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/4/2012/Plh ze dne 29. 2. 2012 uzavřené 
s panem xxxxxxxxxxxxxxx v případě, že pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx neuzavře v termínu do 
30. 4. 2014 dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude sjednán  zákaz prodeje alkoholických 
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nápojů v prodejních stáncích, v souladu s usnesením RMO ze dne 11. 12. 2012, dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
6. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/25/2006/Gl ze dne 29. 6. 2006 uzavřené s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v případě, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
neuzavře v termínu do 30. 4. 2014 dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude sjednán  
zákaz prodeje alkoholických nápojů v prodejních stáncích, v souladu s usnesením RMO 
ze dne 11. 12. 2012, dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
7. výpověď smlouvy o nájmu MAJ-EM-NS/104/2003/Pl ze dne 23. 7. 2003 uzavřené s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx v případě, že paní xxxxxxxxxxxxxxxxx  neuzavře v termínu do 30. 4. 
2014 dodatek ke smlouvě o nájmu, kterým bude sjednán  zákaz prodeje alkoholických 
nápojů v prodejních stáncích, v souladu s usnesením RMO ze dne 11. 12. 2012, dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
8. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 938/46 ostat.  pl. o výměře 6,5 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít k pronájmu další části pozemku parc. č. 938/46 ostat. pl. o výměře 
0,5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a k rozšíření účelu nájmu spočívající v umístění 
a provozování chladícího boxu na nealkoholické nápoje dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
9. pronájem částí pozemku parc. č. 624/42 ostatní plocha o celkové výměře 8,5 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
10. uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemku parc. č. 624/42 ostatní plocha 
o celkové výměře 8,5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
11. postup při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle důvodové 
zprávy bod č. 1.15. 
 
12. záměr prodat pozemky parc. č. 137 orná půda a parc. č. 726 zahrada, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu, formou obálkové 
metody. Minimální kupní cena předmětných pozemků je stanovena ve výši 1 050 766,- Kč. 
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných pozemků. Nabídka bude 
podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu 
prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a IČ, 
u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a bydliště). Nabídky budou 
doručeny do 14. 4. 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 ANDĚLSKÁ“. Na obálce 
musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Informace o předmětných pozemcích, včetně 
znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, 
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 
588 488 113. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, 
popřípadě od něj odstoupit dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
13. záměr prodat pozemek parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc za účelem výstavby rodinného domu, formou obálkové metody. Minimální kupní 
cena předmětného pozemku je stanovena ve výši 1 183 000,- Kč. Zájemce ve své nabídce 
uvede nabízenou kupní cenu předmětného pozemku. Nabídka bude podepsána oprávněnou 
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou 
identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, 
datum narození, trvalý pobyt a bydliště).  Nabídky budou doručeny do 14. 4. 2014 do 17:00 
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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 JILEMNICKÉHO“. Na obálce musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště 
zájemce pro případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Informace o předmětném pozemku, včetně znaleckého posudku lze získat 
na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení 
a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 588 488 113. Statutární město 
Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
14. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
15. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 438/1 ostat. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
16. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
17. záměr prodat pozemek parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oceloplechová brána, přístřešek na nářadí 
a betonové nájezdní desky, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem 
převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.6.   
 
18. záměr prodat pozemek parc. č. st. 2228/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.   
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1137/1 orná půda o výměře 532 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 462/1 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 594 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
24. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1782 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 145 m2 a část 
pozemku parc. č. 546/2 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15.   
 
26. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 959/7 o výměře 93 m2 a parc. č. 624/10 
o výměře 118 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.16.  
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27. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 6 805 
m2, pozemky parc. č. 441/8 trvalý travní porost o výměře 14 m2, parc. č. 477 orná půda 
o výměře 1 494 m2, parc. č. 478 ostatní plocha o výměře 700 m2, parc. č. 1294/21 orná 
půda o výměre 1 714 m2, parc. č. 393/9 ostatní plocha o výměře 2 422 m2 a parc. č. 1293 
ostatní plocha o výměře 1 461 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc a pozemek parc. č. 
477/9 vodní plocha o výměře 3 820 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.17. 
 
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 
v 1. PP budovy č. p. 371, byt.  dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 8 o výměře 26,90 m2 
v 1. PP budovy č. p. 371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
30. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 
v 1. PP budovy č. p. 371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 662 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 
v 1. PP budovy č. p. 371, byt.  dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 m2         
v 1. PP budovy č. p. 373, byt.  dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 7 o výměře 19,20 m2         
v 1. PP budovy č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
34. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 667 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, konkrétně pak prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2  
v 1. PP budovy č. p. 373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
35. záměr pronajmout prostor o celkové výměře 57,94 m2 v 2. NP budovy č. p. 367, obč. 
vyb., Horní náměstí č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.  
 
36. záměr pronajmout prostor - garáž o výměře 17,30 m2 v 1. PP budovy č. p. 217, bydlení, 
ul. Na Trati č. o. 80, na pozemku parc. č. st. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
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37. záměr pronajmout část pozemku  parc. č. st. 80 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, konkrétně pak prostor o celkové výměře 43,30 m2       
v 1. NP budovy č. p. 67, bydlení, ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí tohoto pozemku 
dle důvodové zprávy bod č. 2.27.  
 
38. záměr pronajmout prostor o výměře 16 m2 v 2. NP budovy č. p. 27, obč. vyb, Dolní nám. 
č. o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
39. úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 380/1 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 39 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 
2013 ve výši 4 759,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 
40. uzavření smlouvy o právu provést stavbu „II/448 hranice okresu PV – Ludéřov, Ústín – 
Olomouc“ spočívající v lokální opravě poruch frézování a ve výměně vrstev stávající vozovky 
na části pozemku parc. č. 540/25 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
41. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/10/2013/Vr ze dne 17. 4. 2013 uzavřené s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
42. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/91/2013/Plh ze dne 26. 9. 2013 
části pozemku parc. č. 610 ostat. pl. o výměře 69 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
spočívající v posunutí splatnosti ročního nájemného z 31. 1. na 31. 7. příslušného 
kalendářního roku dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
43. pronájem prodejního stánku ve vlastnictví statutárního města Olomouce, umístěného 
na části pozemku parc. č. 451/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, konkrétně pak na stavbě, která je součástí tohoto pozemku,ve vlastnictví 
společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 
44. pronájem části pozemku parc. č.  959/10 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti První kapitálová společnost, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
45. pronájem pozemku parc. č. st. 1201/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2         
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
47. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o výměře 
25 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.9. 
 
48. pronájem pozemku parc. č. 803/5 zahrada o výměře 787 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
49. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 803/5 zahrada o výměře 
380 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.10. 
 
50. pronájem pozemku parc. č. 14/28 zahrada o výměře 119 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
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51. pronájem pozemku parc. č. 173/1 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
52. pronájem prostoru o celkové výměře 51 m2 v 1. NP budovy č. p. 292, bydlení, 
ul. Holečkova č.o. 9, na pozemku parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, 
obec Olomouc Spolku Trend vozíčkářů Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
53. předběžný záměr zřídit služebnost umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna 
a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku  parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení,  na pozemku parc. č. st. 
297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s tím, že Ing. 
xxxxxxxxxxxxxxx na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu dle důvodové 
zprávy bod č. 3.14. 
 
54. záměr pronajmout pozemek parc. č. 12/34 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Lazce obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
55. uzavření plánovací smlouvy na příjezdovou účelovou komunikaci a odvodnění budované 
v rámci stavby „Dostavba areálu VGP Olomouc“, na pozemku  parc. č. 649 ostatní plocha 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, se společností  VGP CZ II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 5.1.  
 
56. uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby příjezdové účelové 
komunikace na pozemku parc. č. 649 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností  VGP 
CZ II., s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zvýšení nájemného u pronájmu pozemků parc. č. 312/14 
o výměře 21 137 m2, parc. č. 312/16  o výměře 1 803 m2 a parc. č. 210/1 o výměře 23 647 
m2, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zvýšení nájemného u pronájmu pozemku parc. č. 308/13 
ostatní plocha o výměře 23 702 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zvýšení nájemného u pronájmu pozemků parc. č. st. 226/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, parc. č. 498/2 ostatní plocha o výměře 295 m2, 
parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 1 126 m2, parc. č. 499/4 ostatní plocha o výměře 
49 m2, parc. č. 499/5 ostatní plocha o výměře 27 m2 a parc. č. 515/75 ostatní plocha 
o výměře 997 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.   
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických 
nápojů ve zděném stánku umístěném na části pozemku  parc. č. 451/30 ostat. pl. o výměře 
36 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 
5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů 
v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 
15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů 
v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 559/3 ostat. pl. o výměře 51 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
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7. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje 
alkoholických nápojů v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 1081 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí výjimky ze zákazu prodeje alkoholických nápojů 
v prodejním stánku umístěném na části pozemku parc. č. 1072 ostat. pl. o výměře 8 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 
9. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 340/30 zahrada 
o výměře  66 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
10. spolku SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy o poskytnutí jako 
výpůjčky pozemku parc. č. 1294/8 orná půda o výměře 3 685 m2 a části pozemku parc. č. 
473/1 zahrada o výměře 557 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.17. 
 
11. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 466/1 ostat. pl. o výměře 
48 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
12. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o vyjmutí části pozemku parc. č. 610 ostat. pl. 
o výměře 6 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. 
MAJ-EM-NS/91/2013/Plh ze dne 26. 9. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
13. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 803/5 
zahrada o výměře 787 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání 
pozemku parc. č. 12/34 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za dva roky 
zpětně do dne převodu vlastnického práva  ve výši 132,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke 
stanovené výši bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění  v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. celkem 18 528,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2.  
 
15. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o změnu náležitostí smlouvy o  zřízení služebnosti uložení 
a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 12/1 ostat. pl., parc. č. 12/34 orná 
půda a parc. č. 127/1 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch pozemku  
parc. č. st. 732 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc, jehož součástí je 
zejména budova č. p. 567, jiná stavba, dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
  
3. bere na v ědomí 
bere na vědomí důvodovou zprávu bod č. 1.12. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 23. 7. 2013, bod programu 2, bod 1.23 důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 938/46 ostat.  pl. o výměře 6,5 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.13.   
 
2. usnesení RMO ze dne 24. 9. 2013, bod programu 2,  bod 3.13. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 63 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
3. usnesení RMO ze dne 19. 3. 2013, bod programu 2, bod 3.17 důvodové zprávy ve věci 
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schválení pronájmu části pozemku parc. č. 1781 ostat. pl. o výměře 595 m2 a pozemku parc. 
č. 1782 zahrada o výměře 335 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.  
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. Lazce obec Olomouc, na kterém 
se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude 
předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 78 400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
2. směnu části pozemku parc. č. 46/5 ostatní plocha (dle GP díl „d“ ostatní plocha) o výměře 
14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – 
komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, 
ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za části pozemků parc. č. 
46/10 ostatní plocha (dle GP díl „a“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, parc. č. 74/12 ostatní 
plocha (dle GP díl „b“ ostatní plocha) o výměře 32 m2  a parc. č. 46/2 ostatní plocha (dle GP 
díl „c“ ostatní plocha) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na kterých 
se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí těchto pozemků a nebude 
proto předmětem převodu, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna bude 
realizována bez doplatku cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
3. prodej pozemku parc. č. 1116/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti Zolova real s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 5 415,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 4.5.   
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha 
o výměře 15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 462/1 ostat. pl. o výměře 
52 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku 
parc. č. 42/9 zahrada o výměře 430 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. 
Lazce obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není 
součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za  kupní cenu ve výši 8 700,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy ve věci 
schválení výběru kupujícího pozemku parc. č. 150/19 orná půda o výměře 785 m2 a části 
pozemku parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 398 m2, vše v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc mezi manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 
 
 



 9 

3 Objekt Malinovského  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 1a), stavba občanského vybavení, 
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, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena předmětných nemovitých věcí je stanovena ve výši 5.795.000,- Kč. 
Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je 
povinen kupní smlouvu uzavřít do 60 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce 
o prodeji předmětných nemovitých věcí.  
Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou kupní cenu předmětných nemovitých věcí 
a budoucí záměr využití.  
Nabídka 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 případně vrácena. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnické osoby název, sídlo 
a IČ, u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození trvalý pobyt a bydliště). 
Nabídky budou doručeny do 15. 4. 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 1 a“. Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce pro 
případné vrácení nabídek. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční dne 20. 3. 2014 v 10:00 hod. Informace 
o prodávaných nemovitých věcech, 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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha a nádvoří  
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, 
kontrola, oprava, údržba, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, 
tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
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zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie v budově č. p. 909 (U Kovárny 1A), 
stavba občanského vybavení, ve prospěch statutárního města Olomouce, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1967-
10/2013, ve prospěch statutárního města Olomouce, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
zřízení služebnosti umístění rozvodných sítí na části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem 
služebnosti je uložení, oprava, kontrola, údržba, montáže (resp. demontáže) a výměna 
rozvodných sítí, ve prospěch statutárního města Olomouce, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
6. schvaluje 
zřízení věcného břemene přístupu a užívání pozemku parc. č. st. 1020 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 909 (U Kovárny 
1A), stavba občanského vybavení, přičemž obsahem věcného břemene je zřízení, umístění, 
provoz, kontrola, oprava, údržba, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku 
zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení 
domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie, ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a. s., 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
7. schvaluje 
zřízení služebnosti stezky k části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
490/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1967-
10/2013, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
8. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění rozvodných energetických zařízení tepla, el. energie 
a vody na části pozemku parc. č. 490/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 490/5 ostatní plocha) 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, přičemž obsahem věcného břemene je uložení, oprava, 
kontrola, údržba, montáže (resp. demontáže) a výměna rozvodných energetických zařízení 
tepla, el. energie a vody, ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu připravit prodej pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 513 (Synkova 11), pozemku parc. č. st. 540 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 514 (Synkova 13), a pozemku 
parc. č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 515 (Synkova 15), 
vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 12. 5. 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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10. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku  parc. č. 609/5 ostatní plocha o výměře 214 m2         
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování 
GP, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
12. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha o výměře 160 m2 a část 
pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha o výměře 187 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc. Výměry částí pozemků budou upřesněny až po zpracování GP, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
13. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha o výměře 77 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 
1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých 
se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není 
součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 
756.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 10.466,- Kč a ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
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-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 732/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 519/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, 
-   podíl o velikosti 368/21960 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč, 
-   podíl o velikosti 492/21960 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč, 
-   podíl o velikosti 608/21960 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.931,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
15. revokuje 
usnesení ze dne 3. 12. 2013 bod 3, část 6 ve věci  schválení bezúplatného zřízení věcného 
břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 992, zastavěná plocha 
a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 992/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
557 m2), v k. ú. Grygov, obec Grygov tak, jak je vyznačeno v GP č. 584-312/2013, 
ve prospěch parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 
992/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 557 m2) v k. ú. Grygov, obec Grygov, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
služebnost cesty přes část pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-
312/2013 parc. č. 992/4 zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Grygov, obec Grygov tak, jak 
je vyznačeno v GP č. 584-312/2013, ve prospěch části pozemku parc. č. 992 zastavěná 
plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013 parc. č. 992/5 zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. 
Grygov, obec Grygov, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 16. 12. 2013 bod 5, část 3 ve věci schválení prodeje budovy č. p. 127 
(V Podlesí) na pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc. č. 
992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP č. 584-312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. 
Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 1.607.500,- Kč, z toho 
budova a příslušenství, trvalé porosty a studna 1.420.024,- Kč, část pozemku 179.976,- Kč, 
náklady 7.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. 992/4 
zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1131 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí 
je budova č. p. 127 (V Podlesí), bydlení, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
ve výši 1.607.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
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19. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 531/1 ostatní plocha o výměře 89 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
20. schvaluje 
záměr: 
-   pronajmout pozemek parc. č.  531/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 747 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 233 (Křičkova 4), jiná stavba, 
za účelem vybudování a provozování kulturně sportovního centra, pořádání veřejných 
sportovních a kulturních akcí, provozování sportovního hřiště pro veřejnost včetně dětí 
z mateřské školy i žáků základní školy, 
-   pronajmout část pozemku parc. č. 531/1 ostatní plocha o výměře 8499 m2 a část 
pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 273 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc, za účelem provozování veřejného hřiště, 
-   propachtovat část pozemku parc. č. 532/1 ostatní plocha o výměře 3025 m2, vše v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, za účelem provozování parkovací plochy. 
Požadovaný obsah nabídek: 
Zájemci ve své nabídce uvedou budoucí záměr využití předmětných nemovitých věcí 
v souladu se záměrem města, předpokládanou výši plánovaných investic včetně způsobu 
financování budoucího záměru, harmonogram přípravy a realizace budoucího záměru. 
Nabídky budou doručeny do 14. 4. 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 – NABÍDKA KŘIČKOVA“. 
Na obálkách musí být rovněž uvedeno sídlo/bydliště zájemce. Nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických 
osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt 
a bydliště). Prohlídka předmětných nemovitých věcí se uskuteční dne  19. 3. 2014 v 14:30 
hod.  
Informace o záměru statutárního města Olomouce lze získat na Magistrátu města Olomouce, 
odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
21. schvaluje 
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků ze dne 31. 8. 2011 ve znění 
dodatku č. 1 a č. 2 na pronájem jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to 
nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, objekt k bydlení, Blažejské náměstí č. o. 10, 
na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 2428/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
312 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, konkrétně pak prostor sloužící 
k podnikání o výměře 242,80 m2 v 1.NP a 1.PP domu č. p. 95 a pozemku parc. č. 543 
ostatní plocha o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada o výměře 40 m2, pozemku 
parc. č. 99/10 zahrada o výměře 185 m2 a pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 45 m2, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova 
bez čp/če, jiná stavba, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu 
dojde ke změně výše nájemného, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
22. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 220 zahrada o výměře 147 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc Společenství pro dům Dukelská 1033/15, Olomouc-město, 
dle důvodové zprávy bod 2.3. 
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23. schvaluje 
výpověď Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 71/3 zahrada o výměře 20 m2 ze dne 
5. 11. 2003, ve znění dodatku č. 1,  Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 71/3 zahrada 
o výměře 5 m2 ze dne 19. 8. 1996 a  Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 71/3 zahrada 
o výměře 180 m2 ze dne 19. 8. 1996, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, uzavřené s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemků parc.č. 1170/2 ostatní plocha 
o předpokládané výměře cca 28 m2 a parc.č. 1170/3 orná půda o předpokládané výměře 
cca 2,5 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit s uvedenými pozemky náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako budoucího dárce 
do vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího obdarovaného, za podmínek dle 
důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemků parc.č. 1170/2 ostatní plocha 
a parc.č. 1170/3 orná půda v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s uvedenými pozemky náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy.  
 
4. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 18.11.2013 v bodě 3, část 7 ve věci schválení 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 451/35 ostatní 
plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a provozování 
kanalizace na části předmětného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na předmětný 
pozemek za účelem oprav, úprav a údržby kanalizace pro statutární město Olomouc, nebo 
jím pověřené fyzické či právnické osoby. Pozemek je ve vlastnictví společnosti SK Sigma 
Olomouc, a.s. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 
ve výši dle důvodové zprávy 
a  
doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na části pozemku parc.č. 451/35 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace na části předmětného pozemku 
a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem oprav, úprav a údržby 
kanalizace pro statutární město Olomouc, nebo jím pověřené fyzické či právnické osoby. 
Pozemek je ve vlastnictví společnosti HOTELPARK STADION a.s. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
3 předložené důvodové zprávy. 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 84/3 ostatní plocha 
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc o předpokládané výměře cca 39 m2, který je ve vlastnictví 
Tělovýchovné jednoty MILO OLOMOUC, jako budoucího prodávajícího do vlastnictví 
statutárního města Olomouce jako budoucího kupujícího za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na část pozemku parc.č. 84/3 ostatní plocha v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty MILO OLOMOUC, dle 
bodu 5 předložené důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13101 - Digitalizace archiv ů a Document 

management systém - zahájení, komise - revokace II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
část 2 bodu 6 usnesení Rady města Olomouce ze dne 17.12.2013 
 
2. schvaluje 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace 
dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 14022 - Rozvoj  výstavišt ě Flora -  dodate čné 

stavební práce III., zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné 
stavební práce III.", archivní číslo 14022 ve variantě A. 
 
2. ustavuje 
komisi ve variantě A  dle upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 6. 1. 
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8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
b) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1b) 
c) Peškova 1, Olomouc, č.b. 64, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1d) 
e) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1f) 
g) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy 
bod 1g) 
h) Černá cesta 18, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 1h) 
ch) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1ch) 
i) Holická 51, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1i) 
j) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2a) 
k) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2b) 
l) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2c) 
m) Rumunská 11, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou na půl roku, 3 měsíce 
s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc - na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e) 
 
3. s převedením nájemní smlouvy po odstěhování nájemce: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy po úmrtí nájemce: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A a část B včetně 
Dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A včetně Dodatku č. 1 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2014 dle důvodové zprávy - část A včetně Dodatku č. 1 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle 
důvodové zprávy - část B včetně Dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy  - část B včetně Dodatku č. 1 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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10 Fond rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí části dluhu ve výši 18.406,- Kč xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
11 CIVINET 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu 5 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do průmyslové zóny dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
13 Stavba nových most ů v rámci IIB etapy protipovod ňové 

ochrany Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporučený postup dle bodu 7 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podat informaci o dalším postupu 
T: 7. 4. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
14 III. etapa protipovod ňových opat ření  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporučený postup dle bodu C upravené důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora MBA jednáním jménem města ve věci projektové přípravy 
III.etapy protipovodňové ochrany 
 
4. ukládá 
OŽP ve spolupráci s OKR svolat jednání s Povodím Moravy s.p. o přípravě III.etapy 
protipovodňové ochrany 
T: 7. 4. 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 Předzahrádky v MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje dopracovat a předložit RMO koncepční materiál zabývající 
se umísťováním letních sezónních předzahrádek v MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
T: 23. 6. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zpracovat a předložit návrh zásad pro instalaci zimního 
sezónního mobiliáře v MPR Olomouc 
T: 26. 5. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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16 Koncepce vodního hospodá řství m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
studii "Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ 
 
3. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy  
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje postupovat dle schváleného Návrhu dalšího postupu v bodech   
1-6 upravené důvodové zprávy 
T: 23. 6. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit ke schválení plán financování obnovy vodovodu 
a kanalizace (PFOVAK) dle bodu 7 upravené důvodové zprávy 
T: červenec 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit průběžné plnění Návrhu dalšího postupu dle upravené 
důvodové zprávy a jeho aktualizaci 
T: pololetn ě 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 VFO - prezentace jarní etapy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
prezentaci jarní etapy Flory Olomouc 2014 
 
2. schvaluje 
zařazení částky ve výši 1 mil. Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
18 Legioná řská - Studentská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zadání zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS dle bodu C) 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned vykrýt z rezervy města Olomouc finanční prostředky na uvedenou akci dle bodu C.1 
důvodové zprávy 
T: 24. 3. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Hamerská ulice - chodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic provedení výběrového řízení na zpracovatele PD 
T: 22. 4. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic  předložení návrhu na RZ na jednání RMO po provedení výběrového řízení 
na zpracovatele PD 
T: 12. 5. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Provozní zpráva spole čnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s.,  

za kalendá řní rok 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a Provozní zprávu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. 
s., za kalendářní rok 2013 
 
2. ukládá 
vyplatit zálohu služebného dle schváleného harmonogramu dodatku č.7 Koncesní smlouvy, 
uzavřené mezi SMOl a společností AQUAPARK OLOMOUC, a. s. 
T: 24. 3. 2014 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Kosatík Ivan, RNDr., člen rady města 
Bod programu: 19. 
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21 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici  
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 583, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 14.10.  2014.   
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  Vinotéka U TŘÍ 
BRATŘÍ v ulici Hrnčířská 6, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2  pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxxx, 
Hrnčířská 6, 779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.9. 2014.      
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku  pí. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kmochova 2, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2014 .   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu    10 m2 + 4 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Vojanova 6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 15. 5. do 15.9. 2014. 
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA 
v ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatelku  pí. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Lyžbice  760 739 61 Třinec,  na dobu  od 6.4. do 2.8. a od 1.9. do 30.9. 2014.  
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HELIOS v ulici 
Jiráskova 12 , Olomouc, v rozsahu 7 m2 pro žadatele  p. xxxxxxxxxxxxxx, Starodružníků 3, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2014. 
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ODPOČÍVÁRNA 
v ulici Havlíčkova 9, Olomouc, v rozsahu 15,6 m2 pro žadatelku  pí.xxxxxxxxxxxxxxx, 
Javoříčská 3, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 31.10. 2014. 
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9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxx, 
Na Vozovce 24,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.4. do 31.10.  2014.     
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB  
v ulici Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Lužická 10, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10. 2014. 
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Café Mahler 
na Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu  120 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group, 
spol.s r.o., Michalská 2, 772 00 Olomouc, na dobu  od 18.4. do 30.9. 2014.   
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
23 Petice - Za obnovení autobusové linky č. 23 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 24. 3. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
24 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi doprav ci ČD 

a DPMO v roce 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Tarifní dohodu o stanovení podílu tržeb mezi dopravci České dráhy, a.s. a Dopravním 
podnikem města Olomouce, a.s. v zóně 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje v roce 2014 dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat Tarifní dohodu dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
T: 24. 3. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
25 Dohoda o spolupráci - EKO-KOM, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření Dohody o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné 
sítě 
 
3. ukládá 
podepsat Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné 
sítě 
T: 24. 3. 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
26 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 

s výší p říspěvku do 5 000,--K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč 
dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 7. 4. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí podpory v souladu s Pravidly pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 22. 4. 2014 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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27 Výjimka z po čtu žáků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Základní škola Olomouc, Stupkova 16, 
pro školní rok 2013/2014 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 24. 3. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
28 Vyhlášení konkurzního řízení na obs azení místa ředitele 

Mateřské školy Olomouc kpt. Nálepky 10, Mate řské školy 
Olomouc, Wolkerova 34, jmenování konkurzní komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Olomouc, 
kpt. Nálepky 10 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Olomouc, 
Wolkerova 34 dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Olomouc, 
kpt. Nálepky 10 dle upravené důvodové zprávy 
 
5. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Olomouc, 
Wolkerova 34 dle důvodové zprávy 
 
6. pověřuje 
PhDr.Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství, funkcí tajemníka konkurzní komise 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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29 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasi čů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
spolufinancování z vlastních zdrojů, nejméně však 60% z celkových předpokládaných výdajů  
dle důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o  poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 12. 5. 2014 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
30 Kontrola hospoda ření s majetkem u MŠ Mozartova 6, Olomouc 

v r. 2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
31 Kontrola hospoda ření roku 2012 u ZŠ Olomouc, t ř. Spojenc ů 8 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
32 Kontrola hospoda ření u MŠ kpt. Nálepky Olomouc za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
33 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Politických vězňů 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
34 Kompostéry - smlouva o záp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený text smlouvy o zápůjčce dle nového občanského zákoníku 
 
3. pověřuje 
vedoucího odboru  životního prostředí podpisem smluv o zápůjčce 
T: 24. 3. 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
35 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 34. 
 
 
 
36 Služební cesta do Tampere  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 35. 
 
 
 
37 Podpora standardizace činnosti OSPOD, MŠ Michalské 

stromo řadí - Smlouva o poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 8 071 725,82 Kč na realizaci projektu CZ.1.04/3.1.03/C2.00105 -  
Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí na Magistrátu města 
Olomouce a s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti, které je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 
3. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 3 314 997,28 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/42.02095 MŠ 
Michalské stromořadí za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace 
na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Prohlášení příjemce dotace 
na projekt CZ.1.04/3.1.03/C2.00105 - Podpora standardizace činnosti OSPOD MMOl. 
 
5. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace  
na individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/42.02095 MŠ Michalské stromořadí 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
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38 Přejmenování části ulice - Černovír  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženou změnou názvu ulice dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navrženou změnu názvu ulice dle důvodové zprávy na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. doporu čuje 
ZMO schválit navrženou změnu názvu ulice 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
 
39 Organiza ční záležitosti -  "Podpisový řád statutárního m ěsta 

Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 15. 3. 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
 
40 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 7 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 3. 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 1. 
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41 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o zajišt ění požární 
ochrany v objektech statutárního m ěsta Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění požární ochrany v objektech statutárního města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 3. 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUDr. Martin Major, MBA  v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


