
 

USNESENÍ 
 

z 12. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5. 4. 2011  
 
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 (v četně kontroly pln ění čtvrtletních 
úkol ů) a kontrola usnesení ZMO  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 5. 4. 2011 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení RMO s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) a B) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. uzavření dohody o užívání části nebytových prostor v 1. NP o výměře 5m2 v budově č.p. 
189 (Vejdovského č.o.2) na pozemcích parc. č. st. 2150/3, parc. č. st. 1030  a parc. č. st. 
1050/4 vše zast. pl. v k.ú. Hodolany obec Olomouc se společností Re GROUP, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 327  m2 v 1.PP, 1.NP a 2.NP budovy 
(objektu k bydlení) č. p. 200 na pozemku parc. č. 621 st. pl. v k. ú.Olomouc – město, obec 
Olomouc, společnosti SK SIGMA Olomouc, a.s., za účelem provozování prodejny bytového 
textilu a doplňků, provozování sázkové kanceláře s barem a prodeje sortimentu 
potravinových doplňků dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
 
 
3. záměr odprodat část pozemku parc. č. 959/22 ostat. pl. o výměře 251 m2 (dle GP parc. č. 
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959/38) a část pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 46 m2 (dle GP parc. č. 959/39), 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
4. pronájem části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
5. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 998/3 orná půda o výměře 283 m2 a 
část pozemku parc. č. 392/2 orná půda o výměře 690 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce. 
Přesné výměry budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
6. pronájem pozemku parc. č. 1890 orná půda o výměře 41 522 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
7. pronájem pozemku parc. č. 2080 orná půda o výměře 11 793 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
8. pronájem pozemku parc. č. 2156 orná půda o výměře 2 701 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov společnosti AGRA Velký Týnec, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
9. pronájem pozemku parc. č. 2470 orná půda o výměře 20 473 m2 v k. ú.  Grygov, obec 
Grygov panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
11. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
12. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 
200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc pronajatého smlouvou o nájmu č. majpráv. 13/2000/Ge   
panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že nájem skončí k 31. 3. 2011 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2.    
 
13. vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 200 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2011, tj. dva roky zpětně, 
při nájemném ve výši 2,- Kč/m2/rok panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.2.     
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 127 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
16. vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 136 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za dva roky zpětně ode dne účinnosti nové smlouvy 
o nájmu, při nájemném ve výši 2,- Kč/m2/rok paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2.     
 
 
 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 79/1 zahrada o výměře 313 m2 v k. ú. Hejčín, 
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obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
  
18. vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 79/1 orná půda o výměře 116 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc za období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2011, tj. dva roky zpětně, při 
nájemném ve výši 2,- Kč/m2/rok panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.     
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 79/1 zahrada o výměře 365 m2  v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 329 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s.  dle důvodové zprávy bod 
č. 2.6. 
 
22. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 
314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o 
výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET 
OBALY, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
23. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 93 m2 v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 230 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
28. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 
zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
 
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 780/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14.  
 
30. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 22,50 m2 v domě č.p. 27 na pozemku 
parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Dolní náměstí č.o. 38 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
31. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 10,20 m2 v domě č.p. 27 na pozemku 
parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Dolní náměstí č.o. 38 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
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32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/11 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxx za účelem užívání zahrady dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
33. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 145 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
34. změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků parc. č. 2134 ostat. pl. o výměře 
136 m2 a parc. č. 449/36 ostat. pl. o výměře 264 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené důvodové zprávy  bod č. 3.2.  
 
35. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 217 o výměře 5 316 m2 a 
parc. č. 301 o výměře 5 008 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4), paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4), 
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) a xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
36. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 
282 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 
38. výběr nájemce části větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na  části pozemku 
parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi společností 
ARES CZ s.r.o. a panem xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši nájemného, 
kdy minimální výše nájemného činí 3.000,- Kč bez DPH/m2 plochy jedné reklamní tabule/rok 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 394 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
40. pronájem pozemku parc. č. st. 868 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 
1856/3 zahrada o výměře 353 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 1918/4 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti MJM Litovel a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
42. uzavření dohody se společností MAPEI, spol. s r.o. o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene obsahující právo průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 446/3 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MAPEI, spol. s r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 481/1 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 481/1 ostat. 
pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.12. 
 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
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kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 399/3, parc. č. 399/58,  parc. č. 399/76, parc. 
č. 399/77, parc. č. 399/78, parc. č. 403/2, parc. č. 403/5, parc. č. 805/4, parc. č. 824/1, parc. 
č. 824/26, parc. č. 829/2,  parc. č. 829/1, parc. č. 399/68, parc. č. 399/84, vše ostat. pl., vše v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.13. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 399/3, 
parc. č. 399/58,  parc. č. 399/76, parc. č. 399/77, parc. č. 399/78, parc. č. 403/2, parc. č. 
403/5, parc. č. 805/4, parc. č. 824/1, parc. č. 824/26, parc. č. 829/2,  parc. č. 829/1, parc. č. 
399/68, parc. č. 399/84, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl., parc. č. 487/3 ostat. pl., 
parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., vše v k. ú.  Neředín,  parc. č. 1023 ostat. 
pl.,  parc. č.  849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, podzemního kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 985/1 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku  parc. č. 113 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku  parc. č. 113 ostat. 
pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, parc. č. 1000/2, vše ostat. pl., dále 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 
1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 
1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostat. pl., parc. č. 1029/32 zahrada, parc. č. 
1029/10 zahrada, parc. č. 1029/9 zahrada, vše v k. ú. Řepčín, umístění a provozování 
betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1000/1 ostat. pl., umístění a 
provozování přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 (objekt občanské vybavenosti) s 
pozemkem  parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, 
parc. č. 1000/2, vše ostat. pl., dále podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. 
č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 
1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostat. pl., 
parc. č. 1029/32 zahrada, parc. č. 1029/10 zahrada, parc. č. 1029/9 zahrada, vše v k. ú. 
Řepčín, umístění a provozování betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku 
parc. č. 1000/1 ostat. pl., umístění a provozování přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 
(objekt občanské vybavenosti) s pozemkem  parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.16. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 650 ostat. pl. a parc. č. 238 ostat. pl., vše v k. 
ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s. dle důvodové zprávy 
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bod č. 3.17. 
 
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 650 ostat. 
pl. a parc. č. 238 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce,a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1143 ostat. pl., parc. č. 1320/1 ostat. pl., parc. 
č. 1323 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl. a parc. č. 1140 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. č. 1145 ostat. pl., parc. č. 776/36 orná půda, parc. č. 1146 ostat. pl., parc. č. 1147 
ostat. pl. a parc. č. 1320/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1143 
ostat. pl., parc. č. 1320/1 ostat. pl., parc. č. 1323 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl. a parc. č. 
1140 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1145 ostat. pl., parc. č. 776/36 orná půda, 
parc. č. 1146 ostat. pl., parc. č. 1147 ostat. pl. a parc. č. 1320/1 ostat. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.18. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 75/83 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 75/83 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 159/3 ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
59. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 159/3 ostat. 
pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 416/5 ostat. pl., parc. č. 416/34 orná  půda, parc. č. 451/61 
ostat. pl. a parc. č. 491 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
61. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 416/5 ostat. pl., parc. č. 
416/34 orná  půda, parc. č. 451/61 ostat. pl. a parc. č. 491 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.21. 
 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  horkovodního  
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vedení na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 512, parc. č. 508, parc. č. 511, parc. č. 510/1, 
parc. č. 432/28, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
63. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 29,65 m2 v 1. NP v budově č.p. 19 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 166 zast. pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
64. odpuštění nájemného po dobu 1 měsíce u nájemců části pozemku parc.č. 371 v k.ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Moravského divadla Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, které činí 125,- 
Kč/měsíc/1 nájemce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
65. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 – STL Plynovodní řad, SO 
02 – Vodovodní řad a SO 03 – Splašková kanalizace, budované v rámci stavby „Inženýrské 
sítě pro novostavbu RD – Olomouc – Nemilany“, na pozemcích  parc. č. 654 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 1209/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
66. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 02 – 
Vodovodní řad a SO 03 – Splašková kanalizace, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě 
pro novostavbu RD – Olomouc – Nemilany“,  na pozemcích  parc. č. 654 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 1209/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
67. uzavření  darovací smlouvy na stavbu „Lesaffre provoz Hodolany – rekonstrukce 
zásobování pitnou vodou a splašková kanalizace“, na pozemcích parc. č. 824/1 ostatní 
plocha, silnice, parc. č. 824/26 ostatní plocha, silnice, parc. č. 395/65 ostatní plocha, silnice a 
parc. č. 395/44 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi společností 
Lesaffre Česko, a.s. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle 
důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 
68. uzavření  dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/10/2009/Hoa, mezi společností FERRAM STAVEBNINY s.r.o. jako budoucím 
prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím dle důvodové zprávy 
bod č. 6.4.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o výměře 287 m2 v 1. 
NP v budově č. p. 551, na ul. Sokolská č.o. 48 na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. Organizační složky OMNI FINANCE, s.r.o. o uzavření dohody o užívání části nebytových 
prostor v 1. NP o výměře 5m2 v budově č.p. 189 (Vejdovského č. o. 2) na pozemcích parc. č. 
st. 2150/3, parc. č. st. 1030  a parc. č. st. 1050/4 vše zast. pl. v k.ú. Hodolany obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o změnu vzhledu prodejního stánku u pronájmu části 
pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 1890 
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orná půda o výměře 41 522 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 
1.13.  
 
5. společnosti AGRA Velký Týnec, a.s. o pronájem pozemku parc. č. 2080 orná půda 
o výměře 11 793 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.13.   
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 2156 orná půda o výměře 2 
701 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
7. společnosti AGRA Velký Týnec, a.s.  o pronájem pozemku parc. č. 2470 orná půda 
o výměře 20 473 m2 v k. ú.  Grygov, obec Grygov s tím, že společnost AGRA Velký Týnec, 
a.s.  uhradí statutárnímu městu Olomouc náhradu ve výši  1 008,- Kč/ha/rok za užívání  
pozemku parc. č. 2470 orná půda o výměře 20 473 m2 v k. ú.  Grygov, obec Grygov za 
období od 28. 10. 2009 do dne účinnosti smlouvy o nájmu uzavřené s panem Ing. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.15.  
 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 
861 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. 
o výměře 93 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
10. společnosti FROMMER AUTO a.s. o poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 124/17 
ostat. pl. o výměře 4 934 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1.  
 
11. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo 
chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 100/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch pozemku parc. č. 107/5 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx náhradu ve výši 
nájemného, tj. 2,- Kč/m2/rok za užívání části pozemku parc. č.  139/2 ostat. pl. o výměře 29 
m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc po dobu bezesmluvního užívání 
tohoto pozemku, včetně náhrady za užívání tohoto pozemku za dva roky zpětně dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: 28. 6. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. bere na v ědomí 
1. důvodovou zprávu bod č. 1.1. 
 
2. důvodovou zprávu bod č. 1.7.  
 
3. důvodovou zprávu bod č. 1.12.   
 
4. změnu subjektu na straně pronajímatelů u pronájmu pozemků parc. č. 217 o výměře 5 316 
m2 a parc. č. 301 o výměře 5 008 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
statutárnímu městu Olomouc z pana xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3.   
 
 
5. Smlouvu o prodeji části podniku uzavřenou mezi SINCO Olomouc, spol. s r.o., jako 
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prodávajícím a MPW PROJEKT s.r.o., jako kupujícím k nebytovým prostorám o výměře 
129,82 m2 v 1.NP budovy č.p. 192, Dolní náměstí č.o. 8/9, na pozemku parc. č. st. 613 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.3.  
 
6. uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v majetku SMOl, kde nájemci 
jsou plátci DPH a současně mají nárok na jeho odpočet, z důvodu rozhodnutí vlastníka 
(přihlásit se k odvodu DPH) nově uplatňovat DPH na vstupu i výstupu své ekonomické 
činnosti dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
5. uděluje 
souhlas panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s podnájmem části objektu č. 14 (hangár v areálu 
letiště Neředín) na pozemku parc. č. st. 1400/1 zast. pl. v k.ú. Neředín  pro pana 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 2.30 ve věci  schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 531/1 ostat. pl.,   parc. č. 487/3 ostat. pl., 
parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., vše v k. ú.  Neředín,  parc. č. 1023 ostat. 
pl.,  parc. č.  849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, dále jen podzemního kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 487/1 orná půda, parc. č. 480/5 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín a na 
pozemcích parc. č. 985/1 ostat. pl., parc. č. 1023 ostat. pl., parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. 
ú. Řepčín, obec Olomouc ve  prospěch společnosti ČEZ  Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 3.14. 
 
2. usnesení RMO ze dne 7.  9. 2010, bod programu 2, bod 2.31 ve věci  schválení  
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, parc. č. 1000/2, vše ostat. pl., dále 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 
1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, parc. č. 1028/18, parc. č. 1029/9, 
parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše ostat. pl., parc. č. 1029/32 zahrada, 
parc. č. 1029/10 zahrada, vše v k. ú. Řepčín,   umístění a provozování betonového sloupu 
nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1000/1 ostat. pl., umístění a provozování 
přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem  parc. 
č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
3. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2.31 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 1028/7, parc. č. 
1000/2, vše ostat. pl., dále podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
1000/1, parc. č. 1000/2, parc. č. 1026/2, parc. č. 1026/23, parc. č. 1028/7, parc. č. 1028/17, 
parc. č. 1028/18, parc. č. 1029/9, parc. č. 1029/19, parc. č. 1029/20, parc. č. 1029/28, vše 
ostat. pl., parc. č. 1029/32 zahrada, parc. č. 1029/10 zahrada, vše v k. ú. Řepčín,   umístění 
a provozování betonového sloupu nadzemního vedení NN na pozemku parc. č. 1000/1 ostat. 
pl., umístění a provozování přípojkové skříně ve zdi budovy s č. p. 96 (objekt občanské 
vybavenosti) s pozemkem  parc. č. st. 116 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 
3.16. 
 
4. usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu 2, bod 2.22. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1143 ostat. pl., parc. č. 1320/1 ostat. pl., parc. 
č. 1323 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl. a parc. č. 1140 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, 
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obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. č. 1145 ostat. pl., parc. č. 776/36 ostat. pl., parc. č. 1146 ostat. pl., parc. č. 1147 ostat. 
pl. a parc. č. 1320/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
5. usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu 2, bod 2.22. ve věci uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1143 ostat. pl., parc. č. 1320/1 
ostat. pl., parc. č. 1323 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl. a parc. č. 1140 ostat. pl., vše v k. 
ú. Slavonín, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 1145 ostat. pl., parc. č. 776/36 ostat. pl., parc. č. 1146 ostat. pl., parc. č. 
1147 ostat. pl. a parc. č. 1320/1 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
6. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.24 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  horkovodního  vedení na 
pozemcích parc. č. 509, parc. č. 512, parc. č. 508, parc. č. 511, parc. č. 510/1, vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
7. vyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxx o umožnění vstupu přes pozemek parc.č. 371 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc na dobu 1 měsíc za účelem opravy domu Pavelčákova č.o. 8, a to za podmínky, 
úhrady částky 875,- Kč/měsíc a uvedení pozemku do původního stavu dle důvodové zprávy 
bod č. 4.4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. směnu části pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172  ostat. pl.) o výměře 
66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 3/10),xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. (dle GP parc. 
č. 809/41 ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
2. výkup pozemku parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 043 250,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 
 
3. úplatný převod pozemku parc. č. 140/19  orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního 
města Olomouce a uložit odboru majetkoprávnímu jednat o podmínkách úplatného převodu 
pozemku parc. č. 140/19   orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
4. odprodej pozemku parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a části pozemku parc. č. 
139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 295 470,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
5. odprodej pozemku parc. č. st. 32 zast. pl. o výměře 176 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 107 360,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2.  
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 998/3 o výměře 1 618 
m2, části pozemku parc. č. 392/2 o výměře 3 491 m2 a pozemků parc. č. 392/28 o výměře 
599 m2 a parc. č. 998/4 o výměře 9 m2, vše orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu  pozemků parc. č. 549/2 zahrada o výměře 
106 m2 a parc. č. 549/1 trvalý travní porost o výměře 171 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za části  pozemků parc. č. 352 orná půda 
o výměře 285 m2 a parc. č. 351 orná půda o výměře 497 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 207/15 orná půda 
o výměře 1 190 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 104 ostat. 
pl. o výměře 93 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.9. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod programu 3, bod 8, ve věci schválení směny části 
pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172  ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), 
xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 809/41 ostat. pl.) 
o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikace ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 
3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a xxxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 1/10) s tím, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč, xxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč, xxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve 
výši 10 490,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3, bod důvodové zprávy 9 ve věci 
schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v 
k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že odbor 
majetkoprávní bude dále jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o podmínkách převodu dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3, bod důvodové zprávy 9 ve věci 
nevyhovění nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup 
pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  



 12

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit 
a provozovat plynárenská zařízení na pozemku parc.č. 136/3 ostatní plocha, parc.č. 1231/6 
ostatní plocha a parc.č. 1115 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v 
souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek ve prospěch společnosti SMP Net s.r.o. Budoucí věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku parc.č. 2 zahrada, nově vzniklý 
pozemek parc.č. 2/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 a části pozemku parc.č. 2002/15 ostatní 
plocha, nově vzniklý pozemek parc.č. 2002/12 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k.ú. 
Lošov, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví Olomouckého 
kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje za podmínky, že současně bude 
realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha, nově vzniklý 
pozemek parc.č. 2002/21 ostatní plocha o výměře 13 m2 a část pozemku parc.č. 2003 
ostatní plocha, nově vzniklý pozemek parc.č. 2003/2 ostatní plocha o výměře 31 m2, vše v 
k.ú. Lošov, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy.   
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na pozemku parc.č. 138/1 vodní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. Nájem 
bude sjednán na dobu určitou, po dobu výstavby za nájemné ve výši dle důvodové zprávy a 
budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování vedení NN na pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, provozování, 
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění ve prospěch SMOl. Budoucí věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování komunikačního vedení na pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, 
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění ve prospěch SMOl. 
Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
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uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování komunikačního vedení (propojení měníren) na pozemku parc.č. 144 v 
k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a v právu vstupu a vjezdu za 
účelem zřízení, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění ve 
prospěch SMOl. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. st. 204/1, parc.č.st. 204/2, 
parc.č.st. 204/3, parc.č.st. 204/5 a parc.č. 653/3, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví společnosti A-Munitor, s.r.o., dle bodu 7 předložené 
důvodové zprávy. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Olomouce v rámci podpory de minimis s žadatelem Výstaviště Flora Olomouc, a.s. na 
příspěvek ve výši 97.000,- Kč bez DPH, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemku parc.č. 355/10 ostatní 
plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 9 předložené 
důvodové zprávy. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, pozemku parc.č. 575/1 ostatní plocha 
o výměře 7260 m2, parc.č. 575/3 ostatní plocha a parc.č. 575/11 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na  pozemek parc.č. 138/19 o výměře 723 m2 v k.ú. Olomouc-město 
a pozemek parc.č. 654/4 o výměře 1328 m2 a parc.č. 654/5 o výměře 44 m2, oba v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s 
majetkem státu Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 
předložené důvodové zprávy. 
 
13. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní na pronájem pozemků parc.č. 138/3, 138/14, č. 138/15, č. 139/4, 
č. 139/9, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc.č. 622/1, č. 622/2, č. 622/3, č. 
654/2, č. 661, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc.č. 961, č. 960/4, č. 
960/5, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s 
majetkem státu Povodí Moravy, s.p.  za účelem přípravy a výstavby Projektu Mostů a 
Projektu Dopravní napojení, realizace a úprav biokoridorů a umístění zařízení staveniště pro 
výstavbu Projektu Mostů a Projektu Dopravní napojení o celkové rozloze cca 6361 m2, na 
dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové 
zprávy. 
 
14. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování  plynárenských zařízení na pozemku parc.č. 401/1 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc a v právu vstupu a vjezdu v 
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souvislosti se zřizováním, provozováním, stavebními úpravami, opravami distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek ve prospěch  SMP Net, s r.o. Budoucí věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. revokuje 
revokuje část usnesení RMO ze dne 22.2.2011 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření 
nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 87/8 ostatní plocha o výměře 145 m2 v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví REZIDENCE PODKOVA, a.s. za 
účelem vybudování a užívání pěší komunikace a chodníku. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 20 let ode dne uzavření smlouvy za nájemné ve výši 5.075,- Kč ročně 
a 
schvaluje uzavření budoucí nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 87/8 ostatní plocha o 
výměře cca 211 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
REZIDENCE PODKOVA, a.s. za účelem vybudování a užívání pěší komunikace a chodníku. 
Budoucí nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let za nájemné ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy. 
 
16. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 21.9.2009 uzavřené mezi 
statutárním městem Olomouc a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
kterým se mění čl. III.odst. 1 a doplňuje čl. V. odst.1 smlouvy o právu provést stavbu, dle 
bodu 15 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 10087 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce zasklení a opláštění krytého bazénu PSO“ archivní číslo 10087 sdružení 
uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11008 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 8 usnesení RMO ze dne 22.3.2011, týkající se veřejné zakázky č. 11008 
 
2. schvaluje 
a)v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Dodávky elektrické energie pro rok 2012“ archivní číslo 11008. 
b)uzavření Smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a 
o zmocnění centrálního zadavatele s organizacemi zahrnutými do zadávacího řízení. 
 
3. ustavuje 
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a)v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b)v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
4. ukládá 
předložit radě města seznam subjektů zapojených do centrálního zadávání 
T: 14. 6. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
5. pověřuje 
a)tajemníka MMOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
týkajících se MMOL.   
b)ostatní členy RMO k podpisu smluv o společném zadávání s městskými organizacemi, 
které mají ve své kompetenci. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti OIN Development a. s. na odkoupení budovy č. p. 367 (Horní nám. 5 – 
8. května 36) na pozemku parc. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 
st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 872 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene k budově (garáže) bez čp/če na pozemku parc. č. st. 
1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to přístup a 
užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže 
(resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních 
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné 
tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií 
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 47, ve věci prodeje budovy (garáže) bez čp/če na 
pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, podíl o velikosti 37/82 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu 554.748,- Kč, podíl o velikosti 30/82 Ing. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 449.818,- Kč, podíl o velikosti 15/82 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 224.909,- Kč, kupní cena celkem 1.229.475,- Kč, z toho 
budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 132.680,- Kč a náklady 11.900,- Kč, dle 
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důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy (garáže) bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, celkový podíl 805/805, 
za kupní celkem 1.235.475,- Kč, z toho budova + venkovní úpravy 1.084.895,- Kč, pozemek 
132.680,- Kč a náklady 17.900,- Kč, a to: 
- Jednotka č. 1 – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., podíl o velikosti 370/805 na shora 
uvedených nemovitostech, kupní cena celkem 571.101,- Kč, z toho za jednotku 498.647,- 
Kč, za pozemek 60.983,- Kč a náklady 11.471,- Kč. 
- Jednotka č. 2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 145/805 na shora uvedených 
nemovitostech, kupní cena celkem 221.458,- Kč, z toho za jednotku 195.416,- Kč, za 
pozemek 23.899,- Kč a náklady 2.143,- Kč. 
- Jednotka č. 3 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 145/805 na shora uvedených 
nemovitostech, kupní cena celkem 221.458,- Kč, z toho za jednotku 195.416,- Kč, za 
pozemek 23.899,- Kč a náklady 2.143,- Kč. 
- Jednotka č. 4 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podíl o velikosti 145/805 na shora uvedených 
nemovitostech, kupní cena celkem 221.458,- Kč, z toho za jednotku 195.416,- Kč, za 
pozemek 23.899,- Kč a náklady 2.143,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 04. 2002 na nebytové 
prostory o celkové výměře 416 m2 v 1. NP a v 1. PP budovy č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) 
na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, a na letní zahrádku na části pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 126 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor ze dne 30. 04. 2002 v objektu Blažejské náměstí č.o. 10, Olomouc – 
restaurace uzavřeného dne 01. 06. 2006 s nájemcem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, 
zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 21 m2, a část pozemku 380/2, ostatní plocha (dle GP 
parc. č. 380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
10. schvaluje 
výpověď z nájmu části pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 
m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, pronajatého smlouvou o nájmu č. MAJ–EM–NS–
Z/24/2009/Plh ze dne 22. 06. 2009 uzavřenou s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č.  381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 414/37, zahrada, o výměře 390 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků bytových jednotek v domě Březinova č.p. 916/3 v Olomouci 
za kupní cenu celkem 299.000,- Kč, z toho pozemek 295.500,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle 
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důvodové zprávy bod 2.4. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
směnu ideálního podílu o velikosti 1/100 pozemku parc. č. st. 126/13, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 210 m2, ideálního podílu o velikosti 1/100 pozemku parc. č. st. 126/14, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m2 a ideálního podílu o velikosti 1/100 pozemku 
parc. č. st. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 212 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, ve vlastnictví Bytového družstva Olomouc, Jiráskova, za ideální podíl o 
velikosti 39/100 pozemku parc. č. st. 126/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 732 m2, v 
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 
256.980,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
14. schvaluje 
změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, o výměře 
5 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu 
727/2 v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
15. revokuje 
své usnesení ze dne 22. 02. 2011 bod 4, část 14 ve věci doporučení ZMO schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 
(Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 
554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 
04. 2011, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
16. schvaluje 
odstoupení od Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. SNO/85,86/2003/K 
uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dne 28. 06. 2010, na prodej bytové jednotky č. 553/1 
v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha 
a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy 
č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 
728.700,- Kč, z toho za jednotku 725.000,- Kč a náklady 3.700,- Kč. dle důvodové zprávy 
bod 3.1. 
 
17. schvaluje 
odstoupení od smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. SNO/122-
123/2003/K uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupenými svým 
otcem xxxxxxxxxxxxxxxxx dne 19. 03. 2008, na prodej bytové jednotky č. 672/4 v domě č. p. 
672, 673 (Rožňavská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na 
společných částech domu č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
664/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, vše zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 172.997,- Kč, z toho za jednotku 
170.676,- Kč, za pozemek 1.223,- Kč, náklady 1.098,- Kč, a za podmínky zřízení 
předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města 
Olomouce za kupní cenu celkem 172.997,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní 
smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
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Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy - 
část A 
b) předložit  ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2011 - ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových  změn roku 2011 
 
2. ukládá 
předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 

 
 
 

9 Rozpočtové zm ěny v roce 2011 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu  nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení žádostí a vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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10 Vydání souboru zm ěn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat soubor změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc upravený ve spolupráci s určeným zastupitelem 
v souladu s výsledky projednání s dotčenými orgány a veřejností 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Černá cesta 9, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 a) 
b) Černá cesta 12, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 11 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1 b) 
c) Černá cesta 17, Olomouc, o velikosti 1+1 č.b.14 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Synkova 11, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 11 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1d) 
e) Balbínova 3, Olomouc, o velikosti 2+kk, č.b. 18 s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Sokolská 25, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1f) 
g) 8.května 36, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1g ) 
h) 8.května 36, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1h) 
ch) Ostružnická 9/11, Olomouc, o velikosti 3+kk, č.b. 2,3 se xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx  
dle důvodové zprávy bod 1ch) 
i) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+2, č.b. 59 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle upravené 
důvodové zprávy bod 1i) 
j) Jiráskova 10, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2) 
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k) Černá cesta 23, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3a) 
l) Černá cesta 29, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 9 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3b) 
m)Černá cesta 33, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3c) 
n) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 2+0, č.b. 31 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3d) 
o) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+1, č.b. 53 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 3e) 
p) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+2, č.b. 76 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3f) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4a)  
 
b) na půl roku s nájemci - přístřeší: 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4b) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s neprodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxx, Náměstí Hrdinů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Trnkova 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c,d) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
 
 
12 Samostatný organizátor ve řejné dopravy  
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Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
zpracovat posuzovací studii, která bude vycházet z předloženého Generelu a zohlední 
podrobněji samotné město Olomouc a dále vyhodnotí vhodnost (nevhodnost) účasti města 
v organizátorovi  
 
3. ukládá 
prověřit časovou a finanční náročnost zpracování této studie 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
informovat náměstka hejtmana Mgr. Aloise Mačáka MBA o přijatém usnesení. 
T: 19. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
13 Spolupráce OD s KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postupovat při realizaci požadavků KMČ na opravy místních komunikací dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
přidělení finančních prostředků KMČ na realizaci oprav místních komunikací dle upravené 
přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ekonomickému odboru provést rozpočtovou změnu dle přílohy č.3 důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
odboru životního prostředí provést dodatek č. 34 ke "Smlouvě k zabezpečení veřejně 
prospěšných služeb ve městě Olomouci" dle důvodové zprávy 
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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14 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci vybraných oprav místních komunikací v roce 2011 dle bodu A důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
postupovat při realizaci oprav místních komunikací požadovaných KMČ v roce 2011 dle 
bodu B důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci vybraných oprav dle bodu A důvodové zprávy 
T: 28. 6. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
15 Plán akcí ve řejného osv ětlení  a sv ětelné signalizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci vybraných akcí „veřejného osvětlení“  v roce 2011 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
převod finančních prostředků z rozpočtu odboru dopravy do rozpočtu odboru investic dle 
důvodové zprávy. 
 
4. ukládá 
ekonomickému odboru provést rozpočtovou změnu dle přílohy č.1.důvodové zprávy 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. schvaluje 
realizaci  úprav „světelné signalizace“ v r.2011 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
 
 
 
16 Předzahrádky  
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Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA v ulici 
Rožňavská  10, Olomouc, v rozsahu 8 m2 pro žadatele pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Rožňavská 10, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 31.10 . 2011.    
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GARNET v ulici  
Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxx, Lazecká 80 A ,  
772 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2011. 
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Herna – bar 
GARRIGUE  v ulici Masarykova 11 , Olomouc, v rozsahu 16 m2 pro žadatelku pí. 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Trnkova 16, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. 2011. 
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele f. RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 31.12.  2011.  
 
7. souhlasí 
s umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Dvořákova 25A Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  2011. 
 
8. souhlasí 
s umístěním  předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
APOLLO   v ulici Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatele p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Dvořákova 25A Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  2011. 
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace DRÁPAL 
v ulici tř.Svobody, Olomouc, v rozsahu    10 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxxx, Vojanova 6,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 5. do 30.9. 2011. 
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIVNICE v ulici 
Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu 38,5 m2 pro žadatele   p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Česká čtvrt 9, 
783 01 Olomouc, na dobu od 1.5. do 31.9.  2011 .     
 
11. souhlasí 
s upravením provozní doby dle důvodové zprávy bod č.9 v dohodě o provozování 
předzahrádky restauračního zařízení TAVERNA v ulici Pavelčákova 10,12, Olomouc,  pro 
žadatelku pí.xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
 
12. nesouhlasí 
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s vyjmutím podmínky odstranění předzahrádky v době konání Olomouckého půlmaratónu z 
uzavřené dohody o provozování předzahrádky restauračního zařízení TAVERNA v ulici 
Pavelčákova 10,12, Olomouc s žadatelkou paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
13. souhlasí 
s upravenou důvodovou zprávou v bodu č.10 - navrhované změny v dohodě o provozování  
předzahrádky restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN a RASPUTIN v ulici Mlýnská  pro 
žadatele pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle písmene A). 
 
14. souhlasí 
s upravenou důvodovou zprávou v bodu č. 11 - navrhované změny v dohodě o provozování 
předzahrádky restauračního zařízení CUKRÁRNA MADLEN v ulici Dolní náměstí 6 pro 
žadatele pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
17 Povolení výjimky  
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: 18. 
 
 
 
18 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Smetanova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Rooseveltova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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19 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
20 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení nových projektových námětů do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
21 Závěrečná zpráva r. 2010 + plán aktivit r. 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečnou zprávu o činnosti Europe Direct Olomouc za rok 2010 dle přílohy č.1 předložené 
důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s plánem aktivit Europe Direct Olomouc na rok 2011 dle přílohy č. 1 předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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22 Podnikatelský inkubátor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením přípravy projektu podnikatelského inkubátoru dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
23 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Šipkovským na byt v DPS Politických vězňů 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Využití podpory v roce 2010 - Olomoucká kina s.r.o . 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
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25 Využití finan ční podpory u  " 1. HFK Olomouc" v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
26 Cena města - pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
stávající členy pracovní skupiny 
 
3. jmenuje 
členy pracovní skupiny dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
svolat jednání pracovní skupiny 
T: 19. 4. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 KMČ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ruší 
ke dni 5. 4. 2011 KMČ a vyslovuje poděkování všem členům, kteří v těchto komisích 
pracovali 
 
3. ustavuje 
KMČ dle důvodové zprávy 
 
4. jmenuje 
předsedy a členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
úpravu statutu KMČ dle důvodové zprávy 
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6. ukládá 
předsedům KMČ ve spolupráci s oddělením KMČ a detašovaných pracovišť svolat první 
jednání KMČ 
T: 3. 5. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
28 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
 
29 Stanovení termínu a návrh programu 4. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 4. zasedání ZMO: na středu 27.04.2011 od 9:00 hodin 
- místo konání 4. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 4. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 32. 
 
 
 
 
30 Delegování zástupc ů SMOl na členské sch ůze bytových 

družstev a na valnou hromadu OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. ukládá 
předložit do ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na členskou schůzi bytových družstev 
dle DZ 
T: 3. 5. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
návrh na delegování zástupce SMOl na členskou schůzi bytových družstev  
 
4. schvaluje 
návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle DZ 
 
5. ukládá 
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4 EU dle DZ 
T: 3. 5. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
31 Petice - p řevod majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentovi dle přílohy č. 2 důvodové zprávy  
T: 19. 4. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
32 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu spole čnosti 

Aquapark Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr Koncesionáře provést změnu sídla projektové společnosti dle bodu č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
s delegováním JUDr. Martina Majora jako zástupce SMOl a Martina Novotného jako 
náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. dle bodu č. 4 
důvodové zprávy. 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
JUDr. Martina Majora zástupcem SMOl a Martina Novotného náhradníkem na valnou 
hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s.  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
33 Konkurzní řízení na ředitele MŠ Barevný sv ět Olomouc, 

Dělnická 17 B a MŠ Olomouc, Michalské stromo řadí 11 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyřazením uchazečky z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B a z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele 
Mateřské školy Olomouc, Michalské stromořadí 11 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat uchazečku, která nesplnila podmínky konkurzního řízení, o přijatém usnesení 
T: 19. 4. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
34 SK Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
navrhnout odvolání a zvolení zástupce SMOl Bc. Miroslava Petříka do představenstva SK 
Sigma Olomouc, a.s. a souhlasit se zvolením zástupce SMOl PhDr. Vlasty Kroseskové do 
dozorčí rady SK Sigma Olomouc,a .s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na odvolání a zvolení zástupce SMOl Bc. Miroslava 
Petříka do představenstva SK Sigma Olomouc, a.s. a návrh na souhlas se zvolením 
zástupce SMOl PhDr. Vlasty Kroseskové do dozorčí rady SK Sigma Olomouc,a .s.  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
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35 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu spole čnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s delegováním zástupců SMOl na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s. zástupce SMOl dle upravené 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, 
a.s. k projednání 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný  v. r.                                                                JUDr. Martin Majo r v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                       náměstek primátora 
 

 

 

  
  
 


