
 

USNESENÍ 
 

ze 123. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 23. 6. 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 23.6.2014 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 4 bod 16 usnesení RMO ze dne 10.3.2014 týkající se Koncepce vodního hospodářství 
města Olomouce 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1.1. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha o výměře 423 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
1.2 záměr pronajmout části pozemků parc. č. 624/22 ostatní plocha o celkové výměře 
110 m2 a parc. č. 624/4 ostatní plocha o celkové výměře 87 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
1.3. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
1.4. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 79 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
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1.5. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1200/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - budova bez čp/če, 
garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
1.6. záměr prodat pozemek parc. č. 64/9 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oplocení se vstupní brankou, brána, 
zpevněná plocha, a dále inženýrská síť – kabelové vedení NN, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
1.7 záměr pronajmout části pozemku parc. č. 324/7 ostatní plocha o celkové výměře 19 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
1.8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
1.9. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené se společností Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s.. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 
827/1 ostat. pl. o výměře 181 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z předmětu nájmu této 
smlouvy a ke změně účelu nájmu z rozšíření a užívání parkovací plochy pro autobusy 
a umístění a provozování kompaktní trafostanice vn/nn na umístění a provozování 
kompaktní trafostanice vn/nn dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
1.10. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 
4 045 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín. 
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části pozemku parc. č. 812/30 orná půda 
o výměře 225 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
1.11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
1.12. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 138 m2         
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
1.13. záměr propachtovat pozemek parc. č. 160/2 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
1.14 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 153/1 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
1.15. záměr propachtovat část pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 410 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
1.16. záměr propachtovat pozemek parc. č. 404 ostat. pl. o výměře 2 121 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
1.17. záměr propachtovat pozemky parc. č. 904/1 orná půda o výměře 4 884 m2 a parc. č. 
904/14 orná půda o výměře 1 701 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.16. 
 
1.18. záměr pronajmout prostor – bezbariérovou garáž o výměře 24 m2 v 1. NP budovy č. p. 
391, bydlení, Družební č. o. 4, která je součástí pozemku parc. č. st. 916 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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1.19. výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání o celkové výměře 154,00 m2 v 1. PP 
budovy č.p. 241, bydlení, vedené pod adresou Polská č.o. 57, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Povel, obec Olomouc, pronajatých 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
1.20. odstoupení od smlouvy o nájmu č. maj.práv.2991/C/97/Pl ze dne 10. 12. 1997 
na pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v  k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx a podání žaloby na zaplacení 
v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání předmětu nájmu dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3. 
 
1.21. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, 
parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, 
parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, 
parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a 
parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
uzavřené se společností eluvio s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
1.22.  změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5.  
 
1.23. nájem části pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
1.24. nájem části pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti VPO Protivanov, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
1.25. pronájem pozemku parc. č. 768/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, části 
pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 9 152 m2, části pozemku parc. č. 770/1 orná 
půda o výměře 442 m2 a části pozemku parc. č. 1247/63 ostat. pl. o výměře 256 m2, vše v k. 
ú. Nemilany, obec Olomouc Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
1.26. pacht částí pozemků parc. č. 111/2 ostat. pl. o výměře 37 m2, parc. č. 127/7 ostat. pl. 
o výměře 371 m2 a parc. č. 12/1 ostat. pl. o výměře 86 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
1.27. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 127/7 ostat. pl. o výměře 
400 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxx dohodou ke dni nabytí 
účinnosti nové nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
2.1. pana xxxxxxxxxxxx Salajky o nájem pozemku parc. č. 64/9 ostatní plocha o výměře 55 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
2.2. manželů xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 324/7 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
2.3. pana xxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné užívání části pozemku parc. č. 
637 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 30. 9. 2011 
do 29. 9. 2013 ve výši 129,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
2.4. paní xxxxxxxxxxx o prominutí úhrady za bezdůvodné obohacení za užívání části 
pozemku parc. č. 401/6 ostatní plocha o výměře 138 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
za období od 3. 2. 2012 do 2. 2. 2014 ve výši 1.670,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy 
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bod č. 2.11. 
 
3. revokuje 
3.1. usnesení RMO ze dne 28. 5. 2013, bod programu 2, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
3.2. usnesení RMO ze dne 27. 8. 2013, bod programu 2, bod 3.17. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 
300 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
3.3. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2014, bod programu 2, bod 3.5. důvodové zprávy ve věci 
schválení odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/43/2006/Gl ze dne 13. 11. 2006 
ve znění dodatku č. 1 na pronájem části pozemku parc. č. 480/3 ostatní plocha o výměře 
5 m2 v  k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřené se společností MEMA EXPORT-IMPORT 
s.r.o.  a podání žaloby na zaplacení v případě existujícího dluhu nájemce z titulu užívání 
předmětu nájmu a podání žaloby na vyklizení v případě nevyklizení předmětu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
  
3.4. usnesení RMO ze dne 9. 6. 2014, bod programu 2, bod 3.10 důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
3.5. usnesení RMO ze dne 9. 6. 2014, bod programu 2, bod 3.10 důvodové zprávy ve věci 
schválení nájmu pozemku parc. č. 85/32 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti VPO Protivanov, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
3.6. usnesení RMO ze dne 9. 6. 2014 bod programu 2, bod 3.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu pozemku parc. č. 768/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, 
části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 9 152 m2, části pozemku parc. č. 770/1 orná 
půda o výměře 442 m2 a části pozemku parc. č. 1247/63 ostat. pl. o výměře 256 m2, vše     
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc Fotbalovému klubu Nemilany dle důvodové zprávy bod 
č. 3.7. 
 
3.7. usnesení RMO ze dne 19. 4. 2011, bod programu 2, bod 3.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 250/2 ostat. pl., parc. č. 251/7 
orná půda, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20 orná půda v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování venkovního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda, parc. č. 1428/1 ostat. pl. 
a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění 
a provozování příhradového stožáru na pozemku parc. č. 163/18 orná půda v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozování dvou jednoduchých betonových 
sloupů na pozemcích parc. č. 163/20 orná půda  a parc. č. 1591/46 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.7. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
4.1. prodej pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména budova č. p. 471, jiná 
stavba, a příjezdové komunikace, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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4.2. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 39/17 trvalý travní porost a  parc. č. 117/2 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, 
parc. č. 1116/4 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
4.3. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 713 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
4.4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 713 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 
 
4.5. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního telekomunikační vedení 
na pozemku parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch 
Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
4.6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
telekomunikační vedení na pozemku parc. č. 98/6 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
4.7. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového 
vedení na pozemcích parc. č. 443/1, 453/13 vše ostatní plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
a parc. č. 1116/1, 1116/4 a 1116/11 vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
4.8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 443/1, 453/13 vše ostatní 
plocha v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 1116/1, 1116/4 a 1116/11 vše ostatní plocha 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
4.9. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 344/2 orná půda, 
parc. č. 354/9 ostat. pl. vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
4.10. zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 399/85 ostat. pl., parc. č. 399/77 ostat. pl., parc. č. 399/76 ostat. pl., 
parc. č. 392/6 ostat. pl., parc. č. 1001 ostat. pl., parc. č. 999 ostat. pl., parc. č. 996 ostat. pl., 
parc. č. 997 ostat. pl., parc. č. 46/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1463 ostat. pl., 
parc. č. 1458/4 ostat. pl., parc. č. 627/2 zahrada, parc. č. 1458/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Chválkovice, parc. č. 231/1 ostat. pl., parc. č. 231/2 ostat. pl, parc. č. 233 trvalý travní porost, 
parc. č. 203/1 ostat. pl., parc. č. 30/23 ostat. pl., parc. č. 34/8 ostat. pl., vše k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
4.11. zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 251/7 orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 163/20 
orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování venkovního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 163/18 orná půda, parc. č. 1616 orná půda, 
parc. č. 1428/1 ostat. pl., parc. č. 1591/46 orná půda a parc. č. 1623/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, umístění a provozování příhradového stožáru na pozemku 
parc. č. 163/18 orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a umístění a provozování dvou 
betonových sloupů na pozemcích parc. č. 163/20 orná půda  a parc. č. 1591/46 orná půda, 
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vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
5.1. žádosti podílových spoluvlastníků 316 jednotek (garáží) o prominutí úhrady 
bezdůvodného obohacení za užívání pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle přílohy č. 1. důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
 
5.2. žádosti podílových spoluvlastníků 316 jednotek (garáží) o snížení kupní ceny při prodeji 
pozemku parc. č. st. 692 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
5.3. žádosti společnosti MERIT REAL a.s.  o prodej částí pozemků parc. č. 624/22 ostatní 
plocha o celkové výměře 110 m2 a parc. č. 624/4 ostatní plocha o celkové výměře 87 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
5.4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 433 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
5.5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 178/4 orná půda 
o výměře 307 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5.6. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 
199 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
5.7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 291/1 orná 
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
5.8. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. st. 32 zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 88/2 zahrada, parc. č. 88/11 zahrada a části pozemku parc. č. 88/1 
ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5.9. žádosti společnosti AD TRADING, a.s. o prodej pozemku parc. č. 913/42 orná půda 
a části pozemku parc. č. 2118 ostatní plocha o výměře 389 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
5.10. žádosti paní xxxxxxxxxxcc o prodej pozemků  parc. č. 913/42 orná půda a parc. č. 
2118 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.      
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jehož součástí je stavba č. p. 889 (Masarykova 3), 
bytový dům. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k pronájmu další části pozemku parc. č. 
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st. 790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
a ke změně účelu nájmu z provozování letní restaurace – zahradního posezení na 
vybudování a provozování letní restaurace, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 22 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní plocha) o výměře 237 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do SJM  xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
398.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha o výměře  237 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 
378/4) o výměře 105 m2, a část pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle 
GP parc. č. st. 378/3) o výměře 357 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti – budova bez č.p. (palmový 
skleník), který se nachází na parcele č. st. 683/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve vlastnictví Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti-budovy bez č.p. (palmový skleník) na parc.č.st. 
683/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za účelem realizace projektu „Rekonstrukce oranžérie“ dle 
operačního programu ROP NUTS II Střední Morava na dobu udržitelnosti projektu 
a bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku parc.č. 776/1 ostatní plocha 
v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc v rozsahu cca 102 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, z 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle 
bodu 3 předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 14058 - DSP Moravská cyklotrasa na území 

ORP Olomouc, k.ú. Povel - dodatek č. 3 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem „Dodatečné stavební práce Moravská 
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel III.“ archivní číslo 14058. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 14067 - DSP Moravská cyklotrasa na území 

ORP Olomouc, k.ú. Povel - dodatek č. 4 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem „Dodatečné stavební práce Moravská 
cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel IV.“ archivní číslo 14067. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 14042 - Optimalizace sít ě MHD v Olomouci  
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 „Optimalizace sítě MHD v Olomouci“ archivní číslo 14042. 
 
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 upravené důvodové zprávy. 
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3. 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, 
d)         k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 14041 - Rozárium - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem „Rozárium“ archivní číslo 14041. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení, 
b) předání nově vzniklého majetku do správy dle textu 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 upravené důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
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, 
d) k podpisu smlouvy o dílo, případně dodatku ke smlouvě o dílo s vítězným 
uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 14068 - Olomouc - Dolní nám ěstí -  vymezení 

dopravního koridoru - p římé zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
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zakázce s názvem „Olomouc - Dolní náměstí - vymezení dopravního koridoru“ archivní číslo 
14068. 
 
2. schvaluje 
v souladu s článkem č. 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání dodavateli dle DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 4. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc -  

zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Tropický pavilon ZOO Olomouc“ archivní číslo 14060, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy. 
 
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 upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
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, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 5. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 12128 - ZŠ Nemilany - spole čně do školy -  

zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. ruší 
bod 9 usnesení Rady města Olomouce ze dne 27.11.2012. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 6. 
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12 Veřejná zakázka č. 14070 - ZŠ Nemilany - spole čně do školy -  
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 Nemilany – společně do školy“ archivní číslo 14070. 
 
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 upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
primátora  JUDr. Martina Majora, MBA k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
4. pověřuje 
primátora Martina Majora, JUDr., MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
5. schvaluje 
nově vybudovaný majetek pořízený v rámci akce ZŠ Nemilany – společně do školy 
převezme do majetkové evidence města odbor školství, správcem objektu se stane Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 7. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 14033 - Rozvoj Výstavišt ě Flora - DSP -  

zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky firmě GEMO 
OLOMOUC, spol. s r. o.  s nabídkovou cenou dle důvodové zprávy za podmínky prodloužení 
záruky na 10 let 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 8. 
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14 Veřejná zakázka č. 14056 - Rozvoj výstavišt ě Flora - DSP V. -  
zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky firmě GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. s nabídkovou cenou dle důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 9. 
 
 
 
15 Veřejná zakázka č. 14073 - Rozvoj výstavišt ě Flora - DSP VI. -  

zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem "Rozvoj výstaviště Flora - DSP VI.", 
archivní číslo 14073 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: 5. 10. 
 
 
 
16 Veřejná zakázka č. 14073 - Rozvoj výstavišt ě Flora DSP VI. -  

zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky firmě GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o. s nabídkovou cenou dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 5. 11. 
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17 Rozpočtové zm ěny roku 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2014 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2014 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2014 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2014 dle 
důvodové zprávy - část B  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
18 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zastavení vymáhání pohledávek a jejich přeúčtování na podrozvahu  dle bodu 1 část A)  
a část B) upravené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
vyřazení hrobových zařízení z účetní evidence SMOl, jejich demontáž a  likvidaci dle bodu 2 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl a jeho likvidaci společností OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl a jeho likvidaci společností OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
19 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy 
bod 1a) 
b) Mariánská 8, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
Dětský domov Olomouc, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Lomená 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc   
 
b)           na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc - bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxl, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc - DPS  
 
 d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxl, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc - DPS - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - na 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c) 
 
4. schvaluje 
výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Nedvědova 11, Olomouc, č.b. 19  
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
20 BEA - Spirituália  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pozvat investora na příští jednání Rady města Olomouce  
T: 14. 7. 2014 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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21 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
22 Dělení majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
2. ukládá 
informovat odbory MMOl, příspěvkové či rozpočtové organizace města, akciové společnosti 
města, KMČ o uvedeném postupu 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 11. 
 
 
 
23 Družební, Rož ňavská - chodník  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu B) 2, 3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy postupovat dle bodu B) 2 důvodové zprávy 
T: listopad 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
životního prostředí postupovat dle bodu B) 3 důvodové zprávy 
T: listopad 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 13. 
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24 ZŠ Hálkova 4 - p řevzetí majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
převzetí přístavby učeben po realizaci akce do majetkové evidence odboru školství 
a provozování ze strany ZŠ Hálkova  
T: duben 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 14. 
 
 
 
25 Petice ZŠ Raisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům 
T: 14. 7. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
uplatnit do návrhu rozpočtu roku 2015 realizaci definitivního chodníku dle přílohy č. 2 
T: říjen 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
26 Na Letné - parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
okamžité zahájení projekční přípravy dle varianty B důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zajištění projektové dokumentace 
T: 2. 9. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. schvaluje 
zařazení finančních prostředků do soupisu nekrytých požadavků 
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5. schvaluje 
zařazení realizace akce do návrhu plánu investičních akcí pro rok 2015 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
27 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí slevy jízdného dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
28 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: 19. 
 
 
 
29 EKO-KOM, a.s. -  aktualizace smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. včetně dodatku a příloh 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, PhD., podpisem smlouvy včetně dodatku a příloh 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
30 Aktualizace odpis ů příspěvkových organizací -  škol na rok 

2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 2014 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
31 Výjimky z po čtu dětí a žáků pro školní rok 2014/2015  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2014/2015 dle přílohy důvodové zprávy 
a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
 
3. souhlasí 
s povolením výjimky z počtu žáků pro školní rok 2014/2015 pro Základní školu a Mateřskou 
školu Olomouc, Svatoplukova 11 dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce povolit výjimku z počtu žáků pro školní rok 2014/2015 pro 
Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Svatoplukova 11, dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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32 Smlouvy o bezúplatném p řevodu majetku p říspěvkov ým 
organizacím - školám  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská 
škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B dle přílohy č 1 a 1a důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy č. 2 a 2a důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 dle přílohy č.3 a 3a důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
33 Platové za řazení ředitelky mate řské školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelky mateřské školy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitelku mateřské školy o přijatém usnesení 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
34 Aktualizace školních řádů ZŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s návrhem na sjednocení znění části školních řádů základních škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
35 Architecture Week 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí statutárního města Olomouce na festivalu Architecture Week Praha 2014 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh rozpočtové změny související s vykrytím této částky 
T: 14. 7. 2014 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
OKR ve spolupráci s OKP zajistit podklady pro účast města na festivalu 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
36 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 29. 
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37 Žádost o zm ěnu účelu užití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou účelu užití příspěvku dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
38 Souhlas s p řevodem z rezervního fondu Moravské divadlo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s převodem částky  700 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu s převodem z rezervního 
fondu dle důvodové zprávy 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
39 Souhlas s p řevodem z rezervního fondu ZOO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s převodem částky  1.200 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu s převodem z rezervního 
fondu dle důvodové zprávy 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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40 Dodatek č. 43 ke Smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 43 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouc se společností  Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č.43 dle důvodové zprávy 
T: 14. 7. 2014 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
41 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ulici 
Handkeho 1,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ulici Družební 4,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Erenburgova 26,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
42 IPRM sídlišt ě - hodnocení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
hodnocení projektové žádosti dle bodu č. 1 DZ a dle přílohy č. 1 DZ 
 
3. schvaluje 
projektovou žádost doporučenou k financování z Integrovaného operačního programu 
v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
4. schvaluje 
nové složení Řídicího výboru IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle bodu č.2 DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
43 Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic postupovat dle upraveného bodu 4 důvodové zprávy 
T: 18. 8. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města 
Bod programu: 36. 
 
 
 
44 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 9 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. 9 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
 
45 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 

ekonomickém Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností        
od    1. 11. 2014 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 1. 
 
 
 
46 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

stavebním Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru stavebním MMOl dle předložené důvodové zprávy                  
s účinností od 1. 7. 2014 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 2. 
 
 
 
47 Organiza ční změny v odboru majetkoprávním Magistrátu 

Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce s účinností      
od 1. 9. 2014 dle upravené důvodové zprávy 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 3. 
 
 
 
48 Delegování zástupc ů SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. deleguje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, jako zástupce SMOl na valné hromadě 
zájmového sdružení právnických osob "OK4EU", jako náhradníka Ing. Jana Dostála, dle 
upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

  
 


