
 

USNESENÍ 
 

z 19. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 28. 6. 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 28. 6. 2011 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr odprodat budovu č. p. 468 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
568 zast. pl. o výměře 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc - (Lazecká - C2K3)  za 
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podmínek, že výše uvedené nemovitosti budou využity v souladu s ÚPnSÚ Olomouc a 
nebudou sloužit k provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních 
zařízení povolených Ministerstvem financí ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
4. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
6. záměr odprodat budovu č. p. 415 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
542 zast. pl. o výměře 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc - (Synkova - C1K1) za 
podmínek, že výše uvedené nemovitosti budou využity v souladu s ÚPnSÚ Olomouc a 
nebudou sloužit k provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních 
zařízení povolených Ministerstvem financí ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
8. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s.   dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
9. záměr odprodat budovu č. p. 434 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
557 zast. pl. o výměře 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc - (Herrmannova - C1K2)  za 
podmínek, že výše uvedené nemovitosti budou využity v souladu s ÚPnSÚ Olomouc a 
nebudou sloužit k provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických herních 
zařízení povolených Ministerstvem financí ČR dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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10. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 
zast. pl. a parc. č. st. 435/9 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
11. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce dle varianty a) důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
12. sazby nájemného z pronájmu nebytových prostor a částí objektů dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy bod č. 1.9. 
  
13. pronájem částí pozemků parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 140/7 o výměře 2 m2, 
parc. č. 824/2 o výměře 10 m2, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 653/1 o výměře 1 m2, 
parc. č. 624/25 o výměře 1 m2, parc. č. 710/20 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 o výměře 1 
m2, parc. č. 583/6 o výměře 1 m2, parc. č. 710/6 o výměře 1 m2, parc. č. 677/2 o výměře 1 
m2, parc. č. 1086/12 o výměře 1 m2, parc. č. 710/13 o výměře 1 m2, parc. č. 414/2 o výměře 
1 m2, parc. č. 809/1 o výměře 1 m2, parc. č. 278/5 o výměře 1 m2, parc. č. 824/33 o výměře 
2 m2, parc. č. 861/1 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. a parc. č. 278/97 orná půda o výměře 1 m, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 85/32 o výměře 1 m2, parc. č. 85/7 o výměře 2 m2, parc. č. 
79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 103/2 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 
90/32 o výměře 1 m2, parc. č. 150/3 o výměře 1 m2, parc. č. 79/5 o výměře 1 m2, parc. č. 
73/13 o výměře 1 m2 a parc. č. 134/1 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
parc. č. 1081 o výměře 1 m2, parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, 
parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 800/10 o výměře 2 m2, parc. č. 1115 o výměře 3 m2, parc. č. 800/2 o výměře 5 m2, 
parc. č. 480/29 o výměře 2 m2, parc. č. 549/3 o výměře 1 m2, parc. č. 185/4 o výměře 1 m2, 
parc. č. 614/27 o výměře 1 m2, parc. č. 1053/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, parc. č. 425/5 o výměře 1 m2, parc. č. 601/5 o výměře 1 m2, parc. č. 601/8 o výměře 1 
m2 a parc. č. 718/8 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
350/22 o výměře 1 m2, parc. č. 460/19 o výměře 1 m2, parc. č. 460/7 o výměře 1 m2, parc. 
č. 350/30 o výměře 1 m2, parc. č. 535 o výměře 1 m2, parc. č. 459/14 o výměře 1 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 1930 o výměře 1 m2, parc. č. 1928/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 
1920/3 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 526/1 o výměře 3 
m2, parc. č. 541/1 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 1458/8 o výměře 2 
m2, parc. č. 1414/1 o výměře 3 m2, parc. č. 1420/4 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Chválkovice, parc. č. 115/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 72/6 ostat. pl. o 
výměře 1 m2 a parc. č. 48/15 zahrada o výměře 1 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 
98/6 o výměře 1 m2, parc. č. 96 o výměře 1 m2 a  parc. č. 116/32 o výměře 1 m2, vše ostat. 
pl. v k. ú. Pavlovičky a parc. č. 204/3 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, 
vše obec Olomouc společnosti BONITREAL s.r.o. (za účelem provozování stojanů 
navigačního značení „INFOR“) dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
14. pronájem části pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, 
parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 o výměře 3 m2 a 
parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části pozemku parc. č. 590/3 o 
výměře 3 m2 a část pozemku  parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a část 
pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc 
společnosti BONITREAL s.r.o. (za účelem provozování reklamních zařízení „MIDIBOARD“) 
dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
15. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 963 m2 a 
část pozemku parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 180 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc. Přesné výměry částí pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
16. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 165 m2 v  
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
17. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 110 m2 v  
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
18. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 728/7 ostat. pl. o výměře 873 m2 v  
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
19. záměr odprodat pozemek parc. č. 1106/71 zahrada o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 
20. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 25 m2 (dle GP parc. č. 
1929/16 zast. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MORAGRO, a.s. v 
Prostějově dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
21. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 2010 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 831/1 orná půdu o výměře 270 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
23. záměr odprodat část pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 
323/17) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5 ostat. pl o výměře 64 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
25. záměr pronajmout pozemek parc. č. 776/36 orná půda o výměře 6 900 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/14 zahrada o výměře 104 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
27. záměr pronajmout objekt bez č.p/č.e s pozemkem parc. č. 531/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 747 m2 a pozemek parc.č. 531/1 ostatní plocha o výměře 8 588 m2, vše v 
k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.  
  
28. záměr pronajmout část společných prostor na střeše domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017 
na pozemku parc. č. st. 1324 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
společnosti FOFRNET spol. s r.o., za účelem umístění parabolické antény, za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
29. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v 
rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 25.474,- Kč, tj. 
náklady řízení, které je povinna vrátit, ve dvou splátkách, každá ve výši 12.737,- Kč, první do 
10. 7. 2011, druhá do 31. 7. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
30. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v 
rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 Kč dle 
rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne 
9. 4. 2009 a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v 
Olomouci č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem částku 80.662,- Kč v 
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sedmnácti měsíčních splátkách, první až pátou měsíční splátka ve výši 1.000,- Kč, šestou až 
jedenáctou splátku ve výši ve výši 10.808,- Kč,  dvanáctou splátka ve výši 10.814,- Kč, se 
splatností vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem srpnem 
2011 dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti Coleman S.I., a.s. a společnosti Karel Kováč Centrum 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti Coleman S.I., a.s., společnosti Karel Kováč Centrum 
s. r. o. a společnosti LUX (CZ), s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
33. pronájem částí pozemků 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 
111/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o výměře 2 m2 a parc. č. 
588 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2,  parc. č. 
875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 
1072 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 
134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 
124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 
90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
parc. č. 1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc společnosti 
Elektroprivat Vaďura s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.  3.5.    
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 255/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle návrhu odboru majetkoprávního dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 
 
36. pronájem části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
39. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 
40. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 1935 
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
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41. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho 
příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. 
č. 779/3 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
42. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 414/2, parc. č. 
624/1, parc. č. 624/15, parc. č. 624/26, parc. č. 645/6, parc. č. 959/7, parc. č. 1110/2, vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.11.   
 
43. změnu smluvních podmínek u uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene obsahující právo uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích  parc. č. 414/2, parc. č. 624/1, parc. č. 624/15, parc. č. 624/26, parc. č. 645/6, 
parc. č. 959/7, parc. č. 1110/2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.11.  
 
44. pronájem nebytového prostoru o výměře 22,50 m2 v 1.NP budovy 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 Občanskému sdružení pro Trojčlenný sociální organismus dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
45. pronájem nebytového prostoru o výměře 10,20 m2 v 1.NP budovy 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 občanskému sdružení Lesnický a dřevařský institut, o.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 
 
46. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 34,87 m2 v 1.NP budovy č.p. 587 
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a budově č.p. 594 
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 7/2 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc sdružení Národní rada osob se zdravotním postižením České 
republiky - změna subjektu na straně nájemce za podmínky, že sdružení Národní rada osob 
se zdravotním postižením České republiky uhradí před podpisem nájemní smlouvy dluh na 
nájemném za CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Olomouckého kraje o.s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
47. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 
140/7 o výměře 2 m2, parc. č. 824/2 o výměře 10 m2, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 
653/1 o výměře 1 m2, parc. č. 624/25 o výměře 1 m2, parc. č. 710/20 o výměře 1 m2, parc. 
č. 842/7 o výměře 1 m2, parc. č. 583/6 o výměře 1 m2, parc. č. 710/6 o výměře 1 m2, parc. 
č. 677/2 o výměře 1 m2, parc. č. 1086/12 o výměře 1 m2, parc. č. 710/13 o výměře  
1 m2, parc. č. 414/2 o výměře 1 m2, parc. č. 809/1 o výměře 1 m2, parc. č. 278/5 o výměře  
1 m2, parc. č. 824/33 o výměře 2 m2, parc. č. 861/1 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. a parc. č. 
278/97 orná půda o výměře 1 m, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 85/32 o výměře 1 m2, parc. č. 
85/7 o výměře 2 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 103/2 o výměře 1 m2, parc. č. 
79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2, parc. č. 150/3 o výměře 1 m2, parc. č. 
79/5 o výměře 1 m2, parc. č. 73/13 o výměře 1 m2 a parc. č. 134/1 o výměře 2 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 1081 o výměře 1 m2, parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, 
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parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/10 o výměře 2 m2, parc. č. 1115 o výměře 3 m2, 
parc. č. 800/2 o výměře 5 m2, parc. č. 480/29 o výměře 2 m2, parc. č. 549/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 185/4 o výměře 1 m2, parc. č. 614/27 o výměře 1 m2, parc. č. 1053/1 o výměře  
1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 425/5 o výměře 1 m2, parc. č. 601/5 o výměře  
1 m2, parc. č. 601/8 o výměře 1 m2 a parc. č. 718/8 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, parc. č. 350/22 o výměře 1 m2, parc. č. 460/19 o výměře 1 m2, 
parc. č. 460/7 o výměře 1 m2, parc. č. 350/30 o výměře 1 m2, parc. č. 535 o výměře 1 m2, 
parc. č. 459/14 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, parc. č. 1930 o výměře 1 m2, 
parc. č. 1928/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 1920/3 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u 
Olomouce, parc. č. 526/1 o výměře 3 m2, parc. č. 541/1 o výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Neředín, parc. č. 1458/8 o výměře 2 m2, parc. č. 1414/1 o výměře 3 m2, parc. č. 1420/4 o 
výměře 2 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, parc. č. 115/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Lazce, parc. č. 72/6 ostat. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 48/15 zahrada o výměře 1 m2, vše v 
k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 98/6 o výměře 1 m2, parc. č. 96 o výměře 1 m2 a  parc. č. 
116/32 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky a parc. č. 204/3 ostat. pl. o výměře 1 
m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. 
č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. 
č. 125/6 o výměře 3 m2 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části 
pozemku parc. č. 590/3 o výměře 3 m2 a část pozemku  parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice a část pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 79/28 o výměře 1 m2 v 
k. ú. Olomouc-město, parc. č. 710/20 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č. 204/3 o 
výměře 1 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1923/12 o výměře 1 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, parc. č. 589/5 o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 495/5 o 
výměře 1 m2 a parc. č. 497/2 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 800/9 o výměře 1 
m2, parc. č. 549/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 480/29 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, 
parc. č. 515/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 526/1 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 
439/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, vše ostat. pl., vše obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.11. 
 
4. společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 343/1 ostat. pl. o 
výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.   
 
5. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 79/30 ostat. pl. o 
výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného u pronájmu částí pozemků 432/12 o 
výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o 
výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. 
ú. Lazce, parc. č. 526/1 o výměře 2 m2 a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2,  parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o 
výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. 
ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o 
výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o 
výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o 
výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v 
k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.      
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7. občanského sdružení Lesnický a dřevařský institut, o.s. o pronájem nebytového prostoru o 
výměře 22,50 m2 v 1.NP budovy 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. 4.1. 
 
8. Občanského sdružení pro Trojčlenný sociální organismus o pronájem nebytového 
prostoru o výměře 10,20 m2 v 1.NP budovy 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. 4.2. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem  pozemku parc. č. 670/34 orná půda o výměře 562 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
3. souhlasí 
s realizací stavebních úprav nájemcem Spolek přátel olomouckého jazzu, v nebytovém 
prostoru o výměře 287 m2 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 předložené 
projektové dokumentace a souhlasí s investicemi nájemce do zhodnocení nemovitosti v max. 
výši 1.075.999,- Kč s DPH (896.666,- Kč bez DPH) za podmínky doložení znaleckého 
posudku na zhodnocení nemovitosti po provedení rekonstrukce a s možností případného 
odpočtu vložených investic z nájemného, které by bylo následně stanoveno ve výši  
317.234,- Kč/ročně, 26.436,- Kč/měsíc, tj. pro pohostinská zařízení dle důvodové zprávy bod 
č. 1.5.  
 
4. svěřuje 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, část své působnosti odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce dle důvodové zprávy včetně přílohy č. 1 této důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
5. pověřuje 
vedoucího odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce a Mgr. 
Josefa Línka podepisováním smluv o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008, bod programu 3, bod 4.44. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a současně společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008, bod programu 3, bod 4.40. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
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prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a současně společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008, bod programu 3, bod 4.41. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene 
přístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: 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 za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a současně společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. usnesení RMO ze dne 22. 3. 2011, bod programu 2, bod důvodové zprávy 2.8. ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č.  831/1 orná půda o výměře 501 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat do 31. 8. 2011 společnost Vesna Liberec, spol. s r.o. k 
odstranění reklamního zařízení  z části pozemku parc.  č.  343/1 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
T: 6. 9. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s. za kupní cenu ve výši 224 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. směnu části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 
265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP parc. 
č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, 
že statutární město Olomouc uhradí manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
doplatek cenového rozdílu ve výši 17 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti ČR - Ministerstva obrany o výkup části pozemku parc. č. 93/120 ostat. pl. o 
výměře 455 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 
101 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
3. žádosti společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o odprodej části pozemku 
parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 670/34 orná půda o výměře 
562 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení  ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu  8, bod 2 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
společnosti FROMMER AUTO a.s. za kupní cenu ve výši 564 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.1.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 52 ve věci schválení odprodeje 
budovy č. p. 415 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 542 zast. pl. o 
výměře 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) společnosti MOPED s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 2 607 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod dodatku důvodové zprávy 13 ve 
věci schválení směny části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP 
parc. č. 265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle 
GP parc. č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby mezi Správou silnic Olomouckého kraje jako budoucím povinným z věcného 
břemene, SMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním 
městem Olomouc jako investorem k pozemkům ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 11043 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Dolní náměstí – dodávka osvětlení a  mobiliáře“ archivní číslo 11043. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
 



 11

3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11060 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Trafostanice TT“ archivní číslo 11060. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 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: 4. 2. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11055 - 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 "Rozvoj výstaviště Flora" archívní číslo 11055. 
b) uzavření mandátní smlouvy s GORDION s.r.o. na provedení zadávacího řízení archívní 
číslo 11055. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené 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: 4. 3. 
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7 Veřejná zakázka č. 11028 - zadání 6 části  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 77 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří neodůvodnili 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu  dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání části 6 veřejné zakázky s 
názvem „Opravy komunikací 2011“ archivní číslo 11028 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 4. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 11021 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
a) v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
b) v souladu s ust. § 61 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který se  při zúžení počtu 
uchazečů  na 6 subjektů umístil na 7. místě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „Dolní 
náměstí - rekonstrukce“ archivní číslo 11021 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 5. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 10055 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu 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 
„Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc - část 1- Hálkova MMOL“ 
archivní číslo 10055 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 6. 
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10 Tramvajová tra ť Nové Sady II.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokračováním přípravy II.etapy Tramvajové trati Nové Sady 
 
3. schvaluje 
vedení tramvajové trati v úseku A dle varianty A1, v úseku B dle varianty B4, v úseku C dle 
varianty C2 
 
4. ukládá 
odboru investic zahájit práce na pořízení PD pro II.etapu 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 
 
 
11 Tramvajová tra ť Nové Sady - kone čný návrh projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajištění podkladů pro zpracování konečného návrhu projektu dle části 3 důvodové zprávy 
T: 19. 7. 2011 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru evropských projekt ů 
vedoucí odboru dopravy 

 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
12 Tramvajová tra ť Nové Sady, I. etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 2. 
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13 Metodika zpracování st řednědobého rozpo čtového výhledu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit Radě města Olomouce dopracovaný střednědobý rozpočtový výhled 
T: 16. 8. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
14 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
doručené nabídky na prodej budovy  č. p. 364 (Opletalova 1) na pozemku parc. č. st. 322/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 1039 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a 
příslušenstvím, dle upravené důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemek parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 424 m2, a pozemek 
parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Minimální 
kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 2.256.000,- Kč. Zájemci ve své 
nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí.  Nabídky budou doručeny 
do 10. 08. 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 LIDICKÁ 57“. Nabídka bude 
podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu 
prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude 
brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr popřípadě 
od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční v pondělí dne 02. 08. 2011 v 08.00 
hod., dle důvodové zprávy bod 1.2., varianta B) 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Kmochova 964/1, Olomouc ve věci prodeje 
části pozemku parc. č. 580/1, ostatní plocha, o výměře 23 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc ve věci prodeje části 
pozemku parc. č. 451/31, ostatní plocha, o výměře 86,5 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. neschvaluje 
udělení souhlasu k dodatečnému povolení stavby na kotec pro psy a voliéry umístěné na 
pozemku parc. č. 429/9, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
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7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, v  
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 79/4 v domě č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na 
pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 775/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 775/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.351.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.590.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 10. 08. 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 
GORAZDOVO NÁMĚSTÍ 4“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za 
předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na 
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se 
uskuteční dne 26. 07. 2011 v 8:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 672/4 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) na 
pozemku parc. č. st. 936, 937,  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, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.130.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.330.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 10. 08. 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 
ROŽŇAVSKÁ 16“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné 
nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na 
nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se 
uskuteční dne 26. 07. 2011 v 9:30 hod, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat volnou 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, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.071.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.260.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 10. 08. 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 
TRNKOVA 20“. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné 
nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce. Na  
 
 
 
 
 



 16

nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se 
uskuteční dne 26. 07. 2011 v 9:00 hod, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 
 
 
15 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A, část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle upravené důvodové zprávy - část A, část B 
 
 
3. ukládá 
seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
16 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
- uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 9, Balbínova 9, Olomouc, 
velikost 3+kk  
- uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, byt č. 8, Ztracená 1, Olomouc, velikost 
3+1, za podmínek dle důvodové zprávy  
- uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx, byt. č. 8, Černá cesta 18, Olomouc, velikost 
2+1 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
 
a) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rožňavská 3, Olomouc 
   
b) na půl roku s nájemcem:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 
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2.  s prodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3.  s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 

 
 
17 Lokalita Einsteinova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
dopracovat aktualizaci územní studie dle varianty č. 2 
 
3. ukládá 
OKR dokončit pořízení aktualizace územní studie 
T: 19. 7. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
18 Regionální inova ční strategie  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozsahem akčního plánu č. 1 RIS dle přílohy č. 1 a se zapojením města dle přílohy č. 2 
 
3. deklaruje 
vůli vytvořit finanční rámec města pro podporu aktivit RIS pro období 2012 - 2013 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Bod programu: 11. 
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19 Navýšení po čtu míst v mate řských školách  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nefinanční partnerství v projektu Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Univerzitní MŠ 
Přírodní 
 
3. schvaluje 
realizaci MŠ Čajkovského dle bodu č. B) 2 a MŠ Bieblova dle bodu č.B) 3  důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
projekční přípravu MŠ Svatoplukova dle bodu č. B) 1 důvodové zprávy formou zajištění 
výběrového řízení na zpracovatele PD  
 
5. schvaluje 
projekční přípravu MŠ Jílová dle bodu č.B) 4 důvodové zprávy formou přímého zadání  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
20 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě - vyhlášení výzev  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text výzev aktivit b) Regenerace bytových domů, výzvy č. 9 na opatření 2.1 Snížení 
energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení a výzvy č. 10 na opatření 
2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů 
 
3. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 9 na opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, 
moderní sociální bydlení a výzvy č. 10 na opatření 2.3 Modernizace, rekonstrukce 
technického vybavení domů 
 
4. schvaluje 
upravený text Směrnice pro posuzování a hodnocení předložených žádostí (projektů) v rámci 
specifického cíle 1 Revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných 
prostranství a upravený text Směrnice pro posuzování a hodnocení předložených žádostí 
(projektů) v rámci specifického cíle 2 Modernizace bytových domů 
 
5. souhlasí 
se změnou členů hodnotící komise dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
se změnou IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle bodu 4 důvodové zprávy 
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7. souhlasí 
s dalším postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
21 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. upravené důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
22 Zajiš ťování technických dozor ů stavebníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zadáním činnosti TDS externí organizaci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
23 Petice - zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned odeslat odpověď petentům dle důvodové zprávy 
T: 19. 7. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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24 Lesní hospodá řský plán m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. ukládá 
projednat s firmou TAXONIA CZ, s. r. o. varianty dodatku LHP 
T: 19. 7. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
předložit Radě města Olomouce návrh podmínek výběrového řízení na ředitele Lesů města 
Olomouce, a. s.  
T: 19. 7. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 

 
 

25 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. 
 
 
26 Dodatek č. 35 ke smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 35 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomoucí se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 35  
T: 19. 7. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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27 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: 22. 
 
 
28 Dohoda o správ ě - Stolpersteine  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh "Dohody o správě kamenů zmizelých Stolpersteine v Olomouci" dle přílohy této 
důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
podepsat dohodu o správě dle přílohy této důvodové zprávy 
T: 19. 7. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
29 Přechody pro p ěší 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postupovat při plnění požadavků na realizace přechodů pro pěší dle návrhu řešení 
obsaženém v důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investičních akcí pro rok 2012 realizaci přechodu v 
ul. Přerovské, Hněvotínské a Holické 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investičních akcí pro rok 2012 zpracování PD na 
přechod v ul. Jilemnického (centrum) , Dr. M. Horákové, Jižní, Rolsberské a v ul. Dolní 
Novosadská 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
30 Smluvní jízdné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování přepravy s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 
této důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování přepravy s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. 
dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 s dopravcem DPMO, a.s.  
T: 19. 7. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s.  
T: 19. 7. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
31 Tarif  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
tarif platný od 1.8.2011 jako jediný akcionář DPMO, a.s. ve funkci valné hromady dle přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o stanovení 
Tarifu DPMO, a.s. platného od 1.8.2011 dle důvodové zprávy 
T: 19. 7. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
32 Zastávka Svatý Kope ček, bazilika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou studii na autobusovou zastávku Svatý Kopeček, bazilika 
 
3. ukládá 
odboru investic zařadit do plánu investičních akcí pro rok 2012 zpracování PD dle schválené 
studie 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
33 Křižovatka Velkomoravská - Rooseveltova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provedení rekonstrukce dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investičních akcí pro rok 2011  s financováním v 
roce 2012 zpracování PD na rekonstrukci křižovatky  Velkomoravská - Rooseveltova  
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investičních akcí realizaci rekonstrukce křižovatky 
Velkomoravská - Rooseveltova v časové závislosti od realizace akce úprava křižovatky 
"Tramvajová trať Tržnice - Trnkova" 
T: červen 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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34 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 
zřizovatele v r. 2010 u ZŠ Řezníčkova 1     

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
35 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele v r. 2010 u MŠ Wolkerova 34  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
36 Audit hospoda ření - Kluby senior ů SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 10/2011 
T: 6. 9. 2011 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
37 Darovací smlouva -  poskytnutí finan čních prost ředků od 

spole čnosti EKO-KOM, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 19. 7. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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38 MPO - organiza ční změny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu MPO dle předložené důvodové zprávy s účinností ke dni 1.9.2011 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
39 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v 
DPS Fischerova 2, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v 
DPS Fischerova 4, dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ul. 
Handkeho 1, dle předložené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
40 Pojmenování nových ulic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním nových ulic dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit navržené názvy ulic dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
navržené názvy ulic 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
41 Náhradní prostory Vejdovského 2  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
tajemníkovi předložit návrh definitivního řešení umístění pracovníků odboru agendy řidičů a 
motorových vozidel  
T: 4. 10. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
42 Organiza ční záležitosti - "Vn itřní předpis k zadávání ve řejných 

zakázek SMOl"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 15. 7. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
43 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: 39. 
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44 Petice - motokrosová dráha v Olomouci - Nemilanech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním odpovědi petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 19. 7. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 40. 
 
 
45 o.p.s. Slu ňákov - zm ěny zakládací listiny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Sluňákov - centrum ekologických 
aktivit města Olomouce, o.p.s., v předloženém znění dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
primátora města Olomouce Martina Novotného, aby jménem zakladatele rozhodl o této 
změně formou notářského zápisu tak, že články I. až XI. nahrazuje novými články I. až XI. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


