
 

USNESENÍ 
 

z 21. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19. 7. 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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním a 
pololetním pln ěním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 19.7.2011 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A, B, C důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 938/1 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti BK Team, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout nemovitosti (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací 
kabina, objekt č. 4 – bývalé WC) s pozemkem parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 9461 m2, 
budovu bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 zast. pl. 
o výměře 102 m2 a pozemek parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. záměr prodat část pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 
116/137 díl „b“) a část pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 
116/137 díl „a“), vše včetně komunikace  (chodníku)  v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc  
společnosti CL TRADE a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
4. uzavření smlouvy o právu provést stavbu části konstrukce obvodového pláště obchodního 
domu Prior na části pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 
116/137 díl „b“) a části pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 
116/137 díl „a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc se společností CL TRADE a.s. 
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dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
5. záměr darovat části pozemku parc. č. 1115 ostat. pl. o celkové výměře 968 m2 (dle GP 
parc. č. 1115/11 ostat. pl. o výměře 574 m2 a parc. č. 1115/12 ostat. pl. o výměře 394 m2), 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
6. záměr darovat části pozemků parc. č. 115/2 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, parc. č. 198 o výměře 165 m2, parc. č. 79/30 o výměře 215 m2, parc. č. 79/31 
o výměře 25 m2, parc. č. 85/32 o výměře 5 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 10 m2, vše ostat. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
7. záměr směnit pozemek parc. č. 992/2 ostat. pl. o výměře 760 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za pozemek parc. č. 249/3 trvalý 
travní porost o výměře 6 151 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
8. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 
4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 
 
9. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2,  parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl 
„c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře 
1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
10. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 
128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 
1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 
449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
11. záměr prodat pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 
ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
12. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dohodou ke dni 31. 7. 2011  s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění a provozování prodejního stánku v odstínu modrošedá č. 
RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení, vyjma 
alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod č. 2.9.   
 
14. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 124 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 16 m2  a část 
pozemku parc. č. 277 ostat. pl. o výměře 2 m2 vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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16. odstoupení od smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 470/6 ost. pl o výměře 7 m2 v  k. 
ú. Neředín, obec Olomouc ke dni  30. 6.  2011 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 
17. změnu smluvních podmínek  u pronájmu částí větrací šachty podzemního parkoviště 
umístěných na  části pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. (původně část pozemku parc. č. 
624/18 ostat. pl.) o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ARES CZ s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 
18. pronájem částí pozemku parc. č. 555/2 ostat. pl. o celkové výměře 2 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc Společenství pro dům Kmochova 1057/22, 1058/24, Olomouc - Nová 
Ulice dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
19. pronájem pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 
3.8. 
 
20. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 350/33 ostat. pl. o výměře 670 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc občanskému sdružení Montessori Olomouc - rodinné centrum dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 849/30 orná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 561/3 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
23. pronájem pozemku parc. č. 413/3 zast. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
25. pronájem pozemků parc.  č.  1105/5 ostatní plocha o výměře 4653 m2, parc. č. 1105/6 
zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU základní organizaci 013 Olomouc-
Černovír dle důvodové zprávy bod č. 3.14.  
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 1012 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.15.  
 
27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění, provozování, užívání, 
údržby vjezdu a právo chůze a jízdy, vše na pozemku parc. č. 95/4 ostat. pl. v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy 
bod č. 3.16.  
   
28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění, provozování, užívání, údržby vjezdu a právo chůze a jízdy, vše na pozemku parc. 
č. 95/4 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch Univerzity Palackého 
v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 3.16.   
 
29. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání budovy č. p. 1233 objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 
1376/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (MŠ Čajkovského) za 
účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
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modernizace tepelného zdroje, komunikačních zařízení, tepelných přívodů a rozvodů včetně 
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody a el. 
energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a 
rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.3. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odpuštění nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 861/1 
ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  715/1 ostat. pl. o výměře 
138 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 
134 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o pronájem části  pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 
32 m2 a části pozemku parc. č. 715/2 ostat. pl. o výměře 115 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o pronájem části  pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o 
výměře 149 m2 a části pozemku parc. č. 715/2 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.   
 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 187/1 
orná půda o výměře 137 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/6 zahrada o výměře 280 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého panu xxxxxxxxxxxxxxxxx) 
do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části pozemku po dobu 
bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
2. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého panu xxxxxxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části pozemku 
po dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
3. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/6 zahrada o výměře 130 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého paní xxxxxxxxxxxxxxxxx) 
do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části pozemku po dobu 
bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
4. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého panu xxxxxxxxxxxxxxxx a 
paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části 
pozemku po dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 
3.3.   
 
5. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/7 trvalý travní porost 
o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části pozemku po 
dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
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6. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/7 trvalý travní porost a části 
pozemku parc. č. 622/6 zahrada o celkové výměře 260 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc (dříve pronajatého paní xxxxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada 
za užívání předmětných částí pozemků po dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.   
 
7. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/7 trvalý travní porost 
o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání 
předmětné části pozemku po dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
 
8. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/7 trvalý travní porost a části 
pozemku parc. č. 622/6 zahrada o celkové výměře 260 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc (dříve pronajatého paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx) do 
30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětných částí pozemků po dobu 
bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 3.3.   
 
9. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 622/8 zahrada o výměře 226 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části 
pozemku po dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 
3.3. 
 
10. s prodloužením termínu vyklizení části pozemku  parc. č. 342/3 ostat. pl.  o výměře 192 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dříve pronajatého panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) do 30. 9. 2011 s tím, že náhrada za užívání předmětné části pozemku 
po dobu bezesmluvního užívání nebude vymáhána dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
11. s umístěním tepelného zdroje v budově č. p. 1233 objekt občanské vybavenosti na 
pozemku parc. č. st. 1376/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
(MŠ Čajkovského) dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
12. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu č. p. 
1233 objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 1376/3 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (MŠ Čajkovského) dle důvodové zprávy bod č. 
6.3. 
 
4. svěřuje 
1. městskou zeleň nacházející se na pozemku parc. č. 628/2 ostatní plocha o výměře 3 863 
m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí 
Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. zpevněné plochy nacházející se na pozemku parc. č. 628/2 ostatní plocha, v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc do správy odboru dopravy Magistrátu města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
5. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011, bod programu 2, bod 4.1. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
náhradu ve výši nájemného, tj.   61,- Kč/m2/rok, za užívání pozemků parc. č. st. 236 zast. pl. 
o výměře 77 m2, parc. č. st. 245 zast. pl. o výměře 292 m2, parc. č. st. 248/1 zast. pl. 
o výměře 236 m2 a parc. č. st. 248/2 zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. st. 251/1 zast. pl. 
o výměře 47 m2, parc. č. 251/2 zast. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 22/16 ostat. pl. o výměře 
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2 703 m2 a parc. č. 22/18 ostat. pl. o výměře 1 634 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc po dobu bezesmluvního užívání 
těchto pozemků, včetně náhrady za užívání těchto pozemků za dva roky zpětně dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
6. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za užívání pozemků parc. č. st. 248/1 zast. pl. o výměře 236 m2 a 
parc. č. st. 248/2 zast. pl. o výměře 11 m2, parc. č. st. 251/1 zast. pl. o výměra 47 m2 a parc. 
č. 251/2 zast. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši 
nájemného, tj. 61,- Kč/m2/rok za období od 14. 6. 2009 do 5. 5. 2011 a ve výši nájemného, 
tj. 35,- Kč/m2/rok za období od 6. 5. 2011 po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové 
zprávy bod č. 3.5. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za užívání pozemků parc. č. st. 245 zast. pl. o výměře 292 m2 a parc. 
č. st. 236 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši 
nájemného, tj. 35,- Kč/m2/rok za období od 14. 6. 2009 po dobu bezesmluvního užívání dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vymáhat po ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za užívání části pozemku parc. č. 22/16 ostat. pl. o výměře 2 308 m2, 
části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 51 m2 a části pozemku parc. č. 22/19 ostat. 
pl. o výměře 244 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 
61,- Kč/m2/rok za období od 14. 6. 2009 do 5. 5. 2011 a ve výši nájemného, tj. 35,- 
Kč/m2/rok za období od 6. 5. 2011 po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy bod 
č. 3.5. 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. výkup pozemků parc. č. 628/2 ostatní plocha o výměře 3 863 m2, včetně zpevněných 
ploch, a  parc. č. 622/14 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti TRNY s.r.o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budovanou 
v rámci stavby „Rodinný dům – novostavba, včetně přípojek sítí, sjezdu, oplocení a 
příjezdové komunikace“,  na pozemcích parc. č. 1225 ostatní plocha, ostatní komunikace a 
parc. č. 1226 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc a Romanem Breitem dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
příjezdové komunikace budovanou v rámci stavby „Rodinný dům – novostavba, včetně 
přípojek sítí, sjezdu, oplocení a příjezdové komunikace“,  na pozemcích parc. č. 1225 ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1226 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
Romanem Braitem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 19 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 
a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc se společností GRM Systems s. r. o. při kupní ceně ve výši 919 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Polyfunk ční objekt Hynaisova II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nepřijímá 
nabídku pronájmu nebytových prostor učiněnou společností IP MORAVIA REAL s.r.o.  
 
3. ukládá 
náměstku primátora JUDr. Majorovi reagovat písemně na nabídku IP MORAVIA REAL s.r.o. 
ve smyslu závěrů posudku a v intencích bodu I. důvodové zprávy 
T: 16. 8. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
4. ukládá 
náměstku primátora JUDr. Majorovi a tajemníkovi MMOl dojednat nedořešené okruhy dle 
bodu IV. důvodové zprávy a jednat o nové obsazenosti objektu s budoucím pronajímatelem 
T: 4. 10. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení a v právu vstupu a 
vjezdu  v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.č. 429/3 ostatní plocha, 
parc.č. 429/4 ostatní plocha, parc.č. 540/62 ostatní plocha, parc.č. 557 ostatní plocha, 
parc.č. 615/14 ostatní plocha, parc.č. 615/15 ostatní plocha a parc.č. 615/19 ostatní plocha, 
všechny v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, a to ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. Budoucí věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 373/2 ostatní plocha v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
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v hospodaření Střední školy polytechnické Olomouc, dle bodu 2 předložené důvodové 
zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování plynárenských zařízení – STL a NTL plynovodu  a v právu vstupu a 
vjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce parc.č. 575/1 a parc.č. 575/11, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. 
Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 27.4.2011 v bodě, kterým bylo 
schváleno uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 138/19 o výměře 723 m2 v k.ú. 
Olomouc-město a pozemek parc.č. 654/4 o výměře 1328 m2 a parc.č. 654/5 o výměře 44 
m2, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu dle znaleckého posudku, 
max. však ve výši 200,- Kč za m2, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby mezi A-Munitor, s.r.o. jako budoucím povinným z věcného břemene a  SMP Net, 
s.r.o. jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Závazky ze smlouvy hradí  statutární 
město Olomouc jako investor stavby na pozemku  ve vlastnictví A-Munitor, s.r.o. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11041 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Kasárna Neředín, výstavby vodovodu a plynovodu“ archivní číslo 11041 uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11065 - 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 „Plavecký stadion – rekonstrukce venkovní plochy " archivní číslo 11065. 
 
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.  
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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. 1. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 11062 - 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 „Centrální informační systém  – dodatek č. 13“ archivní číslo 11062. 
b) zájemce, kterému bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 11059 - 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 „Tramvajová trať Nové Sady - část A“ archivní číslo 11059. 
b) uzavření mandátní smlouvy s  APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 11059. 
 
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: 5. 4. 
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9 Veřejná zakázka č. 10027 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
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. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem "Jižní 
- Zolova (u ZŠ) - parkoviště, chodník, přechod" archivní číslo 10027 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 5. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 11046 - 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 "Dodávka hasičského auta" archivní číslo 11066 
 
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. § odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou k podpisu rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.  
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 6. 
 
 
 
11 Tramvajová tra ť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
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3. ukládá 
vydat písemné potvrzení dle bodu 1 přílohy důvodové zprávy a písemně zpracovat podklad 
pro zpracování studie proveditelnosti, tak aby byly splněny podmínky dle bodu 2 a 3 pro 
rozdělení I. Etapy na část A a B v rozhodnutí švýcarské strany. (příloha důvodové zprávy) 
T: 29. 11. 2011 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
vypracovat aktuální verzi smlouvy o spolupráci s SMC Development a předložit RMO ke 
schválení 
T: 6. 9. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
12 Neředínský horizont  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
13 Problematika ve řejných prostranství v novém územním plánu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit způsob, jakým bude role koordinátora nákladů a prospěchů spojených 
s vymezováním veřejných prostranství zajišťována 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
zajistit zpracování návrhu OZV a prověřit její právní rámec ve smyslu bodu 4. důvodové 
zprávy 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
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14 Petice ob čanů - motokrosová tra ť Olomouc - Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 16. 8. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
15 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem nebytové prostory o celkové výměře 3,60 m2 v 1.PP budovy č.p. 364 (bytový dům) 
na pozemku parc. č. st.  322/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
pronájem nebytové prostory o celkové výměře 276,60 m2 v 2.NP a zvýšeném patře budovy 
č.p. 364 (bytový dům) na pozemku parc. č. st.  322/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních 
podmínek, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. nevyhovuje 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou 20 let k bytu č. 14 ve IV. NP domu Opletalova 1, Olomouc, a ponížení ročního 
nájemného vždy o alikvotní částku z ceny zhodnocení (tj. 1/20 z částky 700.000,- Kč za 
každý rok nájmu), dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. ukládá 
ekonomickému odboru zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.805.000,- Kč 
společnosti APION s.r.o. a přijaté kauce ve výši 10.805.000,- Kč společnosti OIN 
Development a.s., dle důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
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, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti IES 
MORAVIA REAL a.s., za kupní cenu celkem ve výši 80.000.000,- Kč, z toho za budovu 
69.848.970,- Kč a pozemek 10.151.030,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti APION s.r.o., OIN Development a.s. ve věci prodeje 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, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
8. schvaluje 
záměr pronajmout část budovy o výměře 38 m2 v 1. NP v budově č. p. 510 (objekt obč. 
vybavenosti – MŠ Herrmannova 1) na pozemku parc. č. st. 581, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
9. schvaluje 
pronájem  nebytových prostor - nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské 
náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 312 m2,  a pozemku  parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, pozemek parc. 
č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2,  vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
10. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
199,80 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
11. souhlasí 
s tím, že terasa - zpevněná plocha letní zahrádky o výměře 199,80 m2 bude v prohlášení 
vlastníka budovy dle zákona o vlastnictví bytů přičleněna k nebytové jednotce č.  889/101 
(restaurace) v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to za podmínky, že pan xxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doloží do 08.08.2011 souhlas budoucích vlastníků jednotek, kteří se 
stanou vlastníky nadpoloviční většiny spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a 
pozemku dle návrhu prohlášení vlastníka – verze č. 2., dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 151, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, společnosti BENSIS, s.r.o. za kupní cenu celkem 86.230,- Kč, z toho 
pozemek  83.230,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 05. 04. 2011, bod 6, část 11, ve věci záměru prodat pozemek parc. č.  
381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.7. 
 
14. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č.  381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
15. schvaluje 
změnu smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 445/02T uzavřené mezi společností 
OLTERM & TD Olomouc, a.s., a společností Správa nemovitostí Olomouce, a. s. tak, že 
doba dodávky tepelné energie sjednaná touto smlouvou a Přihláškou k odběru tepla a TUV 
na lokalitách zásobovaných zdrojů  společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., pro odběrné 
místo Dolní náměstí 6 se místo doby neurčité sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2019 s 
možností dalšího automatického prodloužení, ostatní podmínky Smlouvy zůstávají 
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zachovány a ukládá náměstkovi RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit změnu smlouvy o 
dodávce tepelné energie číslo 445/02T uzavřené mezi společností OLTERM & TD Olomouc, 
a.s., a společností Správa nemovitostí Olomouce, a. s. pro odběrné místo Dolní náměstí 6, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
16. schvaluje 
úplatné zřízení práva odpovídajícího energetickému věcnému břemeni práva přístupu a 
užívání budovy č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních 
zařízení, včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené 
vody, zemního plynu a el. energie a připojení na kanalizaci, odkouření, přípojku plynu a na 
odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z. č. 
458/2000 Sb., ve prospěch oprávněného z věcného břemene společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a. s., Janského 469/8, 779 00 Olomouc, IČ: 47677511, za jednorázovou úplatu ve 
výši 500,- Kč + DPH, kdy úplata současně zahrnuje i paušální náhradu přiměřených nákladů 
na zachování a opravy budovy, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
17. revokuje 
své usnesení ze dne 05. 04. 2011, bod 6, část 4, ve věci schválení zřízení bezúplatného 
věcného břemene k budově (garáže) bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to přístup a užívání za účelem 
zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů 
včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a 
elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění 
zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií ve prospěch statutárního města 
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
18. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a 
užívání části společných prostor budovy bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, 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 prospěch statutárního města Olomouce, a 
to  k jednotkám č. 1, č. 2,  č. 3 a č. 4, vše v budově bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.9. 
 
19. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání části společných 
prostor budovy bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 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 prospěch statutárního města Olomouce, a to k 
jednotkám č. 1, č. 2,  č. 3 a č. 4, vše v budově bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, 
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zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
16 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Synkova 4, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1b) 
c) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1c) 
d) Balbínova 7, Olomouc , č.b. 5, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1d) 
e) Sladkovského 1B, Olomouc, č.b. 8,  o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2) 
f) Synkova 8, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3a) 
g) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3b) 
h) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3c) 
i) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3d) 
j) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3e) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 12, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pol. vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letiště 10, Olomouc 
 
b) na 2 roky, 1 rok, půl roku – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Pol.vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pol.vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pol.vězňů 4, Olomouc - 1 rok 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc – půl roku 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P. Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Nám. Hrdinů 4, Olomouc – půl roku 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
Xxxxxxxxxxxxxxx, Švédská 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
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3. s neprodloužením smlouvy o přidělení přístřeší: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)  
 
5. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc – vel. 2+kk, č.b. 15  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc, vel. 2+kk, č.b. 3  
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 1. 
 
 
 
19 Kasárna Ne ředín II. etapa - zajišt ění financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
podepsat všechny dokumenty související s investiční akcí dle důvodové zprávy. 
T: 16. 8. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
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4. ukládá 
zařadit akci do soupisu nekrytých požadavků dle bodu 2 a 3 bodu C důvodové zprávy. 
T: 16. 8. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 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 a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit ZMO se schválenými rozpočtovými změnami roku 2011 dle důvodové zprávy - 
část A 
b) předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Výsledky hospoda ření 01 - 06/2011 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
zpřesnit informaci o výnosech z prodeje nemovitého majetku 
T: 16. 8. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
3. ukládá 
potvrdit reálnost uvolnění pozastávky z akce ISPA ve výši   90 mil. Kč 
T: 16. 8. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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4. ukládá 
V oblasti investic : 
- zpracovat rekapitulaci jmenovitých investičních akcí včetně již známých úspor dosažených 
realizací VŘ 
- zpracovat rekapitulaci nerealizovaných inv. akcí, navrhnout možný posun termínu a 
přehodnotit jejich potřebu v dalších letech. 
T: 16. 8. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
22 Čerpání finan čních prost ředků z Evropské investi ční banky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) přijetí IV. tranže úvěrových prostředků z EIB ve výši 250 mil. Kč s úvěrovou sazbou dle 
varianty: 2A) 
b) pověřuje 1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha potvrzením definitivní úrokové sazby 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválením přijetí IV. tranže úvěrových 
prostředků z EIB 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 Organizátor ve řejné dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou studií zpracovanou Jacobs Consultancy spol. s r.o. dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
se záměrem účasti města v organizátorovi veřejné dopravy dle podmínek předloženého 
materiálu 
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4. ukládá 
ihned předat zpracovanou studii k projednání podmínek účasti města v organizátorovi 
Olomouckému kraji  
T: 16. 8. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Letecké muzeum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dočasným přerušením provozu leteckého muzea 
 
3. ukládá 
odboru dopravy informovat RMO o postupu řešení ve věci legalizace provozu leteckého 
muzea  
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
dokončit proces vyklizení haly č. 83 
T: 6. 9. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Smlouva o smlouv ě budoucí o závazku ve řejné služby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné 
přepravy cestujících mezi Statutárním městem Olomouc a Dopravním podnikem města 
Olomouce, a.s. dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o smlouvě budoucí dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy v termínu do 
26.7.2011 
T: 16. 8. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
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4. ukládá 
postoupit smlouvu Úřadu regionální rady Střední Morava v termínu do 31.7.2011 
T: 16. 8. 2011 
O: ředitel Dopravního podniku m ěsta Olomouce, a.s. 
 
 
5. ukládá 
zveřejnit v Ústředním věstníku Evropské unie informace v rozsahu dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 
T: 29. 11. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
6. schvaluje 
změny jízdních řádů  dopravce DPMO, a.s. s platností od 1.9.2011 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Využití zdroj ů rezervního fondu p říspěvkových organizací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Helsinská 
11 a rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské 
stromořadí 11 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky příspěvkových organizací 
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Stanovisko k za řazení do rejst říku škol a školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
podpůrné stanovisko k zápisu Zdravé mateřské školy s.r.o. se sídlem Rybničná, Olomouc - 
Nedvězí k zápisu  školy do rejstříku škol a školských zařízení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
28 Kontrola hospoda ření MŠ Olomouc Helsinská 11 v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Protipovod ňové mobilní hrazení - nákup  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy   
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
realizovat nákup mobilního protipovodňového hrazení, jako součást protipovodňové ochrany 
města Olomouce dle důvodové zprávy 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
30 Převod hlasové sirény  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit převod hlasové sirény dle důvodové zprávy a návrh 
darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
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31 OLTERM&TD - vyú čtování plaveckého stadionu + dividendy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. ukládá 
připravit návrh rozpočtové změny dle DZ 
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
předložit rozpočtovou změnu Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit rozpočtovou změnu 
 
5. ukládá 
zajistit výplatu doplatku Dotace společnosti OLTERM&TD, a. s.  
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
ihned projednat se společností OLTERM&TD, a. s. změnu revizního vzorce 
T: 16. 8. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
32 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: 28. 
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33 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 křivá dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Ostravská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 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: 30. 
 
 
 
35 Karty typu D  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení karty typu "D" dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
36 Knihovna m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. souhlasí 
1.)  s realizací projektu "Modernizace čítárny a studovny" v budově Knihovny města 
Olomouce na nám. Republiky 1 včetně jejího financování 
 
2.) s převodem 550 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Knihovny města 
Olomouce, příspěvková organizace 
 
3.) s použitím finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč z investičního fondu Knihovny města 
Olomouce, příspěvková organizace na částečnou realizaci projektu "Modernizace čítárny a 
studovny" 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
37 Digitalizace Olomouc region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
způsob digitalizace Olomouc region Card metodou čárového kódu 
 
3. ukládá 
ukládá prezentovat stanovisko SMOl Olomouckému kraji ve smyslu závěru důvodové zprávy 
T: 16. 8. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
38 Památník americkým letc ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci památníku dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit částku dle předložené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
T: 16. 8. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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39 DHK Zora Olomouc - rekonstrukce asfaltového h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
40 Aktualizace IPRÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizovaný dokument IPRÚ Olomouc  
 
3. schvaluje 
změnu ve složení Řídícího výboru IPRÚ Olomouc dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
41 Divadlo hudby - žádost o p řevod z rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
42 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: 40. 
 



 27

 
 
43 Souhlas s po řádáním Mistrovství ČR v atletice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. uděluje 
souhlas s pořádáním Mistrovství ČR v lehké atletice žáků a žákyň v r. 2012 
 
3. ukládá 
odeslat souhlasné stanovisko předsedovi Českého atletického svazu 
T: 16. 8. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
44 Různé - ředitel Les ů města Olomouce, a.s. - výb ěrové řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu o postupu při realizaci výběrového řízení na ředitele Lesů 
města Olomouce, a.s. 
 
2. ukládá 
kompetenčnímu náměstkovi zabezpečit ve spolupráci s Lesy města Olomouce, a.s. realizaci 
jednotlivých kroků výběrového řízení 
T: 6. 9. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 42. 
 
 
 
45 Provedení mimo řádné kontroly odborem interního auditu a 

kontroly.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. ukládá 
provedení mimořádné kontroly dle důvodové zprávy. 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný  v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


