
 

USNESENÍ 
 

ze 14. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 3. 5. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 3.5.2011 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 24, část 3 usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, týkající se Okřídleného kola - založení  
o. p. s.  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 67,60 m2 v 1.NP budovy č.p. 364 
(bytový dům) na pozemku parc. č. st.  322/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 343,80 m2 v 1.PP budovy č.p. 
889, Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc za účelem provozování hostinské činnosti bez možnosti provozování výherních 
hracích přístrojů nebo jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí 
ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.4.    
 
3. záměr darovat část pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 201 m2 (dle GP parc. 
č. 384/115 orná půda)  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č.1.5. 
 
4. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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5. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 12 m2 a část střechy budovy č.p. 65 (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 110/1 zast. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 
 
6. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 104/3 zast. pl. o výměře 173 m2 a část pozemku 
parc. č. 1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/1 ostat. pl.) o výměře 153 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
7. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a část pozemku parc. 
č. 1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/2 ostat. pl.) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
8. záměr pronajmout pozemek parc. č. 353/3 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú.  Nemilany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2..5. 
 
9. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 160/5 zahrada o výměře 550 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 298 m2       
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 130 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 556/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s.r.o. – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9.   
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/23 ostat. pl. o výměře 220 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
14. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 90 m2 a 10 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
15. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 87 m2 v  
k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
16. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 54 m2 v  
k. ú. Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
17. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 7 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
18. záměr odprodat budovu č. p. 107 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 
109 zast. pl. o výměře 183 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
 
19. pronájem části pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 127 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
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20. pronájem části pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 
21. pronájem části pozemku parc. č.  79/1 zahrada o výměře 313 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 79/1 zahrada o výměře 365 m2  v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
23. pronájem části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 329 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
24. pronájem části 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. 3.9. 
 
25. pronájem části pozemku parc.  č. 44/3 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
č. 3.10.   
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.  
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 616/8 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 780/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 93 m2 v k. ú. Nedvězí  
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.  
 
30. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 
230 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.15. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc společnosti ARPETA Group, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu Bohuslavu Romsymu dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
33. pronájem pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části 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. 3.18. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 21/11 zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc  xxxxxxxxxxxxx za účelem užívání zahrady dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
35. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 34/8 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
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36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 34/8 ostat. 
pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.20. 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1116/1 
ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1416/3 ostat. pl. a parc. č. 1487/2 orná půda, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1416/3 
ostat. pl. a parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 205/1 ostat. pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 
3.23. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahujícího právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 205/1 ostat. 
pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 938/1 ostatní plocha  v k. ú. Hodolany, parc. č. 
213 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1140  ostat. pl. a parc. č. 1231/6 ostat. pl., vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.25. 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1140  
ostat. pl. a parc. č. 1231/6 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1140 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.26. 
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47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1140 ostat. 
pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.26. 
 
48. úplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1153 ostat. pl.  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.27. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 432/12  ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 432/12  
ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/65, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. 
č. 1647/2,  parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.29. 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/65, 
parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2,  parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., parc. č. 
1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích  parc. č. 1465/4 ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. 
pl., parc. č. 629/1 ostat. pl. a parc. č. 670/5 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. č. 75/72 ostat. pl. a parc. č. 75/135 ostat. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.31.  
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. č. 75/72 ostat. pl. a parc. č. 
75/135 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č.  631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.32. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky  na pozemku parc. č. 631/1 ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.32. 
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58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl. a parc. č. 328/28 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.33. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. o snížení ročního nájemného o 20% a 
zrušení inflační doložky na dobu následujících 5 let u pronájmu nebytového prostoru 
o výměře 12 m2 a části střechy budovy č.p. 65 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku 
parc. č. st. 110/1 zast. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
2. pana  xxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 351 o výměře 529 m2, parc. č. 352 
o výměře 314 m2 a parc. č. 353/3 o výměře 28 m2 (část A), vše orná půda v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 451/21 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
3. souhlasí 
s prodloužením termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 8. 2011  
u smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o 
výměře 6 135 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č. 111/26 
ostatní plocha o výměře 16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené se 
společností JU-TURN Golf Marketing s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. uděluje 
souhlas Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. s umístěním panelové komunikace 
na části pozemku parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 900 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.    
 
5. trvá 
na usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010 ve věci schválení pronájmu části pozemku parc. č. 
181/6 orná půda o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
6. svěřuje 
1. objekt silniční váhy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl. včetně 
vážního mostu a budovu skladu bez č.p./č.e.  na pozemku parc. č. st. 1404  zast. pl. včetně 
opěrné zdi čelní rampy, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc do správy společnosti 
Správa nemovitostí Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4 
 
2. zpevněné plochy na pozemku parc. č. 285/5 ost. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
do správy odboru dopravy Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze 22. 2. 2011, bod programu 2, bod 2. 8. ve věci schválení pronájmu  
části pozemku parc.  č. 44/3 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.   
 
2. usnesení RMO ze dne 22. 2. 2011, bod programu 2, bod 2.9. ve věci  schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 340 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou paní  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11.  
 
3. usnesení RMO ze dne  24. 3. 2009, bod programu 9, bod 2.36 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
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vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 938/1 ostatní plocha  v k. ú. Hodolany, parc. č. 204 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 
4. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 2.25 ve věci schválení úplatného  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení VN na pozemcích  parc. č. 1465/4 ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č. 629/1 
ostat. pl. a podzemního kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl., vše v  
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
5. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2010, bod programu 2, bod 2.27 ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích  parc. č. 1465/4 ostat. pl., 
parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č. 629/1 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
6. usnesení RMO ze dne 1. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.14 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní přípojky na 
pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl. a parc. č. 328/28 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.33. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup pozemků parc. č. 755/2 orná půda o výměře 7 127 m2, parc. č. 755/101 orná půda 
o výměře 291 m2 a parc. č. 754/3 ostat. pl. o výměře 113 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 1 204 960,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 191/2 
ostat. pl.) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 37 380,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
3. odprodej části pozemku parc. č. 1026/2 ostat. pl. o výměře 37 m2 (dle GP parc. č. 1026/26 
ostat. pl.) a části pozemku parc. č. 1029/32 zahrada o výměře 9 m2 (dle GP díl „b“), vše v  
k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 54 800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx a o darování části pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 
32 m2 (dle GP parc. č. 384/141 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5.  
 
2. žádosti společnosti STALAMP, s. r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 384/115 orná 
půda o výměře 201 m2 (dle GP parc. č.  384/115 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. 
o výměře 22 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 351 o výměře 529 m2, parc. 
č. 352 o výměře 314 m2 a parc. č. 353/3 o výměře 28 m2 (část A), vše orná půda v  
k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
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5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 265/262 orná půda o 
výměře 232 m2 a částí pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 552 m2, parc. č. 265/140 
ostat. pl. o výměře 57 m2 a parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxx o  odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře    
1 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
7. žádosti společnosti Investiční a majetková, spol. s r. o. o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 32 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní 
ceny při odprodeji pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 33 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. st. 104/1 zast. pl. 
(dle GP díly „a + b“) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní  
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 140 vodní plocha v k.ú. 
Olomouc-město o rozsahu 61 m2, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Povodí Moravy, s.p.. Nájem bude sjednán na dobu určitou, po dobu výstavby a za 
nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje zve řejnění záměru 
poskytnout část pozemku parc.č. 362/14 zahrada o výměře cca 64 m2 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc jako výpůjčku na dobu neurčitou ve prospěch Státního 
veterinárního ústavu Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 5.4.2011 týkající se 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 
a 
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, parc. č. 130 zastavěná plocha a 
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nádvoří, parc. č. 1120/5 ostatní plocha, parc. č. 1229/20 ostatní plocha, parc. č. 1231/1 
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., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.  
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení práva obdobného 
věcnému břemeni k umístění a provozování tramvajové dráhy na pozemku parc. č. 718/12 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch 
statutárního města Olomouce. Právo odpovídající obdobnému věcnému břemeni bude 
zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení na provozování plynárenských zařízení provozovatelem distribuční 
soustavy SMP Net, s. r. o. (budoucí nájemce), na dobu určitou, nejpozději do 31.12.2013 za 
nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. nedoporu čuje zastupitelstvu 
schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 896/3 orná půda o výměře 218 m2 
a parc. č. 893/2 orná půda o výměře 494 m2, oba v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, které 
jsou ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy 
a  
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 896/3 orná půda o 
výměře 218 m2 a parc. č. 893/2 orná půda o výměře 494 m2, oba v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx, na dobu určitou od 1.1.2011 do doby 
uzavření kupní smlouvy na dotčené části pozemků, nejpozději však do 31.12.2011 a za 
nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní  na pronájem části pozemku parc. č. 718/12 ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic o rozsahu cca 120 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a 
za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní  na pronájem části pozemku parc. č. 718/12 ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic o rozsahu cca 45 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a za 
nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje zve řejnění záměru 
směnit část pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 1190 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce za spoluvlastnické podíly na 
pozemku parc. č. 368/3 ostatní plocha o výměře 77 m2 a parc. č. 373/3 orná půda o výměře 
182 m2, oba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši id. 1/32 
xxxxxxxxxxxxxxxx, id. 1/32 xxxxxxxxxxx a id. 1/16 xxxxxxxxxxxx, dle bodu 11 předložené 
důvodové zprávy. 
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11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1678/333 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené 
důvodové zprávy. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1348 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 7 
m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve výlučném vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 předložené 
důvodové zprávy. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Lokalita tržnice, t ř. Svobody  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11027 - 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 „Jižní, Zolova – přechod pro chodce u ZŠ“ archivní číslo 11027. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ. 
c) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o. na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 11027. 
 
2. ustavuje 
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. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 11002 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jehož nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Zabezpečení kanalizace Novosadský Dvůr - součást zad. řízení společně s Přeložkou 
kanalizačního sběrače C“ archivní číslo 11002 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 151, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, v  
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 380/130, orná půda, o výměře 70 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
4. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 69,50 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 22. 02. 2011 bod 4, část 8 ve věci  nevyhovění žádosti společnosti  
T. O. OSTRAVA – PROTEOR spol. s r. o. o úplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 1076, ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za účelem zajištění přístupu k budově č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. 
č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 
1184, na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
1300, o výměře 279 m2, zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
6. schvaluje 
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 
1076, ostatní plocha, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za účelem zajištění přístupu k budově 
č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p. 1184, na pozemku parc. č. st. 1300, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, o výměře 279 m2, zastavěná 
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plocha a nádvoří,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1701-
1186/2010 ze dne 30. 07. 2010, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 338/7 v budově č. p. 338 (Ostružnická  32) na pozemku 
parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
740/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
740/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je 
stanovena ve výši 744.000,- Kč. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za 
předmětné nemovitosti, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do  
1. 6. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA OSTRUŽNICKÁ 32“. 
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční 
dne 16. 05. 2011 ve 14.00 hod. Jedná se o nebytovou jednotku obsazenou nájemcem, 
nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy bod 
2.1. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 
52, ve věci zrušení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch 
statutárního města Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření 
kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na 
pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 462/15513 na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
 
b) na půl roku s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc – jmenované byla dána výpověď z nájmu bytu pro 
neplacení, nyní uhradila veškeré váznoucí dluhu, žádá o prodloužení nájemní smlouvy na 
dobu určitou, sociální odbor s prodloužením souhlasí 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Charkovská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c)  
 
2. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3)     
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy - část 
A 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
10 Nekrytý požadavek z rozpo čtu 2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 50. 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 1. 
 
 
 
11 Odstran ění staveb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s realizací odstranění stavby dle důvodové zprávy v roce 2011 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Dolní nám ěstí - mobiliá ř 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle oddílu E) bodů č. 2, 3 a 5 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
13 Petice ob čanů - motokrosová tra ť Olomouc Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
petentům odpovědět v intencích důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 

 
 

 
14 Hřišt ě Milo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky 1 000 000,- Kč do souboru nekrytých požadavků  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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15 Druhá etapa obnovy Rudolfovy aleje - realizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postup dle důvodové zprávy 
T: listopad 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
16 Založení Železni čního muzea Olomouc, o. p. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
členy orgánů společnosti Železniční muzeum Olomouc, o. p. s. dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh Zakládací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
17 Rozvoj VFO - terasa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu C) důvodové zprávy  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 Dodatek č. 34 ke Smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 34 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 34 dle důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
19 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
20 Předzahrádky  
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 VINÁRNA F 1 v ulici 
Jánského  8, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxx, Nešporova 17,  779 
00 Olomouc, na dobu od 20.5. do 30.9.  2011.      
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR U ŠUTRU v ulici  
Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu     22,5 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxx, Bělidla 1360, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2011.   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17. 
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele f. Hua Ying, s.r.o., Malobřenovská 
48, 169 00 Praha 6, na dobu od 1.5. do 3.10. 2011.      
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6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna MOSER  v 
ulici Masarykova 36 , Olomouc, v rozsahu 10 m2  pro žadatele p.xxxxxxxxxx, Masarykova 
36, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 25.4. do 25.9. 2011. 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MARCO POLO v ulici 
Riegrova  21,  Olomouc, v rozsahu 38,25 m2  pro žadatele f.SUNNY FARM, spol. s r.o., Na 
Sezníku 4, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 29.9.  2011.   
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
21 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
žádost Debatního klubu Olomouc dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 

 
 

 
22 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 Aksamitova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Kontrola hospoda ření MŠ Herrmannova 1 v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 

 
 

 
24 IPRÚ Olomouc - Smlouvy o spolupráci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podpisem Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc 
s budoucími příjemci dotace dle tabulky z bodu 2.2. důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
podpisem Smluv o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
25 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: 27. 
 
 
 
26 Skupova, Trnkova - záv ěrečné vyhodnocení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Skupova a Trnkova - rozšíření 
parkovacích stání" včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu č. 4254892/0800 do konce 
roku 2021 dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích stání" do konce roku 
2021 dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Skupova a Trnkova - 
rozšíření parkovacích stání" do konce roku 2021 dle bodu 3.3 důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 4254892/0800 projektu "Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích 
stání" dle bodu 2.2 důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
vést majetek pořízený z dotace v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. 
minimálně do 20.12.2015) a během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace 
prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být zřízeno 
věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez předchozího písemného 
souhlasu Řídícího orgánu IOP dle bodu 3.1 důvodové zprávy 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 

 
 

 
27 Navýšení míst v mate řských školách  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou zřízení MŠ Ovečka dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením částek dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků  
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
jednat o údržbě, a převodu pozemků v blízkosti ZŠ Svatoplukova dle důvodové zprávy 
T: 31. 5. 2011 
O: vedoucí odboru školství 

vedoucí majetkoprávního odboru 
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5. souhlasí 
se zpracováním dílčí aktualizace investičního záměru MŠ Svatoplukova přímým zadáním 
firmě Stavoprojekt Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
zajistit zpracování aktualizovaného investičního záměru dle důvodové zprávy 
T: 28. 6. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
28 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku  
a obcí "České dědictví UNESCO" dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit materiál dle bodu č.2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady m ěsta 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 
Bod programu: 30. 

 
 
 
29 Financování požárního vozidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořízení požárního vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Droždín dle  
varianty 2.B) důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
zajistit realizaci výběru dodavatele požárního vozidla 
T: 14. 6. 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
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30 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: 32. 
 
 
 
31 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxx, zastoupenou zákonným zástupcem 
xxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt Handkeho 1, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
32 HmO - nákup malotraktoru a sklopné vle čky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nákupem malotraktoru a výklopné vlečky dle DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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33 Programové prohlášení rady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
upravený text Programového prohlášení Rady města Olomouce pro funkční období 2010 - 
2014 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 36. 
 
 
 
34 Organiza ční záležitosti-or ganizační změny v odboru sociálních 

věcí MMOl a Dodatek č. 22 "Organiza čního řádu Magistrátu 
města Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru sociálních věcí MMOl dle předložené důvodové zprávy  
s účinností od 1. 6. 2011 
b) dodatek č. 22 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie 
Olomouc" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2011" 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 

 
 

 
35 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru vn ějších 

vztahů a informací a v odboru kancelá ř primátora Magistrátu 
města Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru vnějších vztahů a 
informací dle předložené důvodové zprávy 
b) vzdání se funkce vedoucí odboru kancelář primátora Bc. Daniely Horňákové dnem 31. 5. 
2011 
 
2. jmenuje 
do funkce vedoucí odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce             
Bc. Danielu Horňákovou s účinností od 1. 6. 2011 
 
3. ukládá 
tajemníkovi Magistrátu města Olomouce vypsat výběrové řízení na obsazení funkce 
vedoucího odboru kancelář primátora.  
T: 17. 5. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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36 Příspěvek z oblasti CR - Noc kostel ů 2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení příspěvku v oblasti cestovního ruchu dle upravené důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu na poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 14. 6. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 

 
 
 
37 Různé - Dopravní omezení na ul. Okružní, Stupkova a 

Rošického  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy prostřednictvím TSMO a.s. neprodleně zajistit pořízení příslušného 
dopravního značení 
T: 17. 5. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy prostřednictvím TSMO a.s. zajistit osazení příslušného dopravního značení 
ihned po nabytí právní moci opatření obecné povahy 
T: 14. 6. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
38 Různé - stanovení termín ů konání RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
termíny konání RMO na 2. pololetí roku 2011 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.                                                                Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                     1. náměstek primátora  
 
 
 

 

 

 

  
  
 


