
 

USNESENÍ 
 

z 24. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6. 9. 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 6.9.2011 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. nájemné společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/50/2004/Kř na rok 2011 ve výši 4.500.000,- Kč + DPH, tj. úhrnem 5.400.000,- Kč, se 
splatností poloviny částky ke dni 30. 11. 2011 a poloviny částky ke dni 31. 12. 2011 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 1 725 m2 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 
 
3. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 1 323 m2 
v k. ú. Olomouc – město Tělovýchovné jednotě LOKOMOTIVA Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  1856/3 zahrada o výměře 383 m2 a pozemek 
parc. č. st. 1139 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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6. záměr prodat pozemek  parc. č.  st. 1199/2 zast.  pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
7. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. o výměře cca 3 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
8. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1847/5 o výměře 2 647 m2, parc. č. 1845/43 o 
výměře 350 m2, parc. č. 1845/25 o výměře 4 242 m2, parc. č. 1843/120 o výměře 354 m2, 
parc. č. 1843/99 o výměře 452 m2, parc. č. 1843/86 o výměře 571 m2, parc. č. 1843/58 o 
výměře 862 m2, parc. č. 1843/57 o výměře 945 m2, parc. č. 1828/3 o výměře 1 332 m2, 
parc. č. 1809/5 o výměře 317 m2, parc. č. 1808/50 o výměře 1 242 m2, parc. č. 1808/21 o 
výměře 249 m2, parc. č. 1808/20 o výměře 39 m2, parc. č. 1808/13 o výměře 332 m2, parc. 
č. 1800/51 o výměře 1 069 m2, parc. č. 1800/48 o výměře 1 506 m2, parc. č. 1797/38 o 
výměře 6 740 m2, parc. č. 1797/4 o výměře 524 m2, parc. č. 1793/14 o výměře 9 386 m2, 
parc. č. 1791/3 o výměře 20 094 m2, parc. č. 1744/21 o výměře 9 034 m2, parc. č. 1744/6 o 
výměře 611 m2, parc. č. 1744/1 o výměře 5 040 m2, parc. č. 1741/10 o výměře 730 m2, vše 
orná půda, pozemek parc. č. 1799/4 ostat. pl. o výměře 769 m2 a pozemky parc. č. 1743/1 o 
výměře 5 476 m2, parc. č. 1740/7 o výměře 4 561 m2, parc. č. 1740/2 o výměře 240 m2, vše 
trvalý travní porost, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, pozemky parc. č. 583/11 
o výměře 7 386 m2, parc. č. 583/29 o výměře 352 m2, parc. č. 583/35 o výměře 2 136 m2, 
parc. č. 583/39 o výměře 393 m2, parc. č. 583/40 o výměře 4 474 m2, parc. č. 743/3 o 
výměře 178 m2, vše orná půda v k. ú Hodolany, obec Olomouc, pozemky parc. č. 283/5 o 
výměře 97 993 m2, parc. č. 300/2 o výměře 6 541 m2, vše orná půda v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc a pozemky parc. č. 931/2 o výměře 599 m2, parc. č. 931/3 o 
výměře 750 m2, parc. č. 931/4 o výměře 905 m2 a  parc. č. 1029/1 o výměře 146 631 m2, 
vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
9. záměr pronajmout pozemky parc. č. 1082 orná půda o výměře 4 963 m2 a parc. č. 1245 
orná půda o výměře 1 790 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 
 
10. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 10,20 m2 v 1. NP domu č.p. 27 na 
pozemku parc. č. st. 450/1 zastavěná plocha a nádvoří na ul. Dolní náměstí č.o. 38 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/9 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
12. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 38,90 m2 v 1.NP domu bez čp/če na 
pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, na ul. Velkomoravská č.o. 59 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
13. záměr prodat část pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře     94 m2 (dle GP parc. č. 
104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.14.  
 
14. záměr prodat část pozemku parc. č. 728/7 ostat. pl. o výměře 870 m2 (dle GP parc. č. 
728/60 ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
15. záměr prodat část pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 2 016 m2 (dle GP parc. č. 
831/23 orná půda) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
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16. záměr prodat část pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 
1319/17 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
17. záměr prodat část pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 
1319/18 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
18. záměr prodat pozemek parc. č. 2/26 trvalý travní porost o výměře 85 m2 a část pozemku 
parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.19.   
 
19. upřesnění smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o 
výměře 394 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
 
20. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 
200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.5. 
 
22. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 337 
m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ke dni vzniku účinnosti nové smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5.  
 
23. pronájem části pozemku parc. č. 949/1 lesní pozemek o výměře 316 m2 (dle GP parc. č. 
st. 352 zast. pl.) v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí Lesům České 
republiky, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
24. uzavření dohody s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o zrušení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování plynovodu na pozemku 
parc. č. 614 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 932 (rodinný 
dům) na pozemku parc. č. st. 1572 zast. pl. ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemků parc. č. st. 1572 zast. 
pl. a parc. č. 26 zahrada ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
25. úplatné 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. 614 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o. s tím, že úhrada za zřízení věcného břemene bude uhrazena investorem 
stavby paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
26. úplatné 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 plynovodní přípojky 
na   pozemku  parc. č. 200/1 ostat. pl. v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 plynovodní přípojky na pozemku  parc. č. 200/1 ostat. pl. v  k. ú. Bělidla,  obec 
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Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
28. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku  parc. č. 200/1 ostat. pl. v  k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
29. úplatné 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 plynovodní přípojky 
na  pozemku  parc. č. 2002/14 ostat. pl. v  k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 plynovodní přípojky na pozemku  parc. č. 2002/14 ostat. pl. v  k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
31. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku  parc. č. 2002/14 ostat. pl. v  k.  ú. Lošov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
32. pronájem části společných prostor na střeše budovy č.p. 1017 (objekt k bydlení), I. P. 
Pavlova č.o. 62, na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. 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. 4.3.  
 
33. pronájem nebytového prostoru o výměře 23 m2 v 1.NP budovy č.p. 13 (objekt k bydlení), 
Horní náměstí č.o. 18, na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti Chanar, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
34. pronájem části střechy budovy č.p. 25 (objekt občanské vybavenosti), Řezníčkova č.o. 1, 
na pozemku parc. č. st. 64 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
35. úplatné 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 plynovodní přípojky 
na  pozemku parc. č. 1123/2 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 plynovodní přípojky na pozemku  parc. č. 1123/2 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
37. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č. 1123/2 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
38. uzavření dodatku k pojistné smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
39. jako provozovatele vodní nádrže Droždín xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
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2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o  vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc. č.  
1856/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za období od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 2.5.       
 
2. Zemědělského družstva Unčovice o pronájem ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 754/1 
orná půda o výměře 690 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
3. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 37/3 zahrada 
o výměře 150 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 155/15  ostat. pl. o výměře 
25 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  
 
5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné 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. 614 zahrada v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
6. sdružení Alfa Kentauri, o.s. o pronájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemky parc. 
č. st. 1331/1 a parc. č. st. 1331/2, oba zast. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
 
3. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.1.  
 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s většinovým spoluvlastníkem pozemku parc. č. 754/1 orná 
půda o výměře 690 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodeji 
ideálního podílu 1/9  pozemku parc. č. 754/1 orná půda o výměře 690 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č.  2.10. 
T: 18. 10. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu uzavřít smlouvu o dílo na provozování a údržbu vodní nádrže 
Droždín s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
T: 1. 11. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zařadit částku 180,000,-Kč do provozních nákladů rozpočtu odboru 
majetkoprávního na rok 2012 dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
7. uděluje 
souhlas s podnájmem nebytových prostor – podzemní nebytové prostory o výměře 260 m2 v 
budově č. p. 856 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
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8. nepřijímá 
nabídku společnosti CASINO PALÁC a.s. na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 869 
(objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 728 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
 
9. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010 ve věci schválení nájemného společnosti Lesy města 
Olomouce, a.s. dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř na rok 2011 ve výši 
5.000.000,- Kč + DPH, tj. úhrnem 6.000.000,- Kč, se splatností poloviny částky ke dni 30. 11. 
2011 a poloviny částky ke dni 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu  2, bod  4.2.    ve věci schválení 
pronájmu 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. 2.11. 
 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 201,- Kč, ideální podíl 
1145/14097 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 24 590,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 114,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora 
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 114,- Kč, 
ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 6 228,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 16 021,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20 316,- Kč, ideální 
podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 24 161,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 784,- Kč, 
ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13 874,- Kč, ideální podíl 977/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20 982,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16 279,- Kč, 
ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 10 416,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč, ideální podíl 890/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 114,- Kč, ideální 
podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 10 201,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 595,- Kč, ideální podíl 490/14097 shora 
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 523,- Kč, ideální 
podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 10 201,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 228,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
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2. prodej pozemku parc. č. 1106/71 zahrada  o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 121 800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5.   
 
3. prodej částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/51 ostat. pl.) o 
výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/144 ostat. pl.) o výměře 32 
m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 276 
600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 533/14 orná půda 
(dle GP parc. č. 533/71 orná půda) o výměře 183 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
5. uzavření  darovací smlouvy na stavbu prodloužení vodovodního řadu budovanou v rámci 
stavby „OLOMOUC, Klášterní Hradisko - BYTOVÝ DŮM na parc. č. 51/7“,  na pozemcích 
parc. č. 48/3 zahrada, parc. č. 50/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 50/4 ostatní plocha, 
jiná plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a parc. č. 1059/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace a parc. č. 1059/21 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 
6. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1117/1  ostat. 
pl. o výměře  37 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.   
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku  parc. č. 21/1 
ostat. pl. o výměře 1 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. 
o výměře 35 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
4. žádosti společnosti SPINOPA REAL s. r. o. o výkup pozemku parc. č. st. 1257 zast. pl. o 
výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 724/16 ostat. pl. o výměře 348 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPINOPA REAL s. r. o. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 5 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc za kupní cenu ve výši 724 500,- Kč, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, 
ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 24 413,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 927,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
58 846,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 290/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč, ideální 
podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
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výši 38 340,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 48 619,- Kč, ideální podíl 375/4699 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 57 818,- Kč, ideální 
podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40 164,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální 
podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 33 200,- Kč, ideální podíl 164/4699 shora uvedené nemovitosti manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 286,- Kč, ideální podíl 356/14097 
shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
18 296,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 957,- Kč, ideální podíl 485/14097 
shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 926,- Kč, ideální 
podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 38 134,- Kč, ideální podíl 890/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 45 741,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora 
uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13 388,- Kč, ideální 
podíl 490/14097 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 183,- 
Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 24 412,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby na pozemku parc.č. 308/7 ostatní plocha o výměře 448 m2 v k.ú. Hlušovice, obec 
Hlušovice, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce spočívajícího v právu 
umístění a provozování cyklostezky na části tohoto pozemku a v právu vstupu a vjezdu 
za účelem provozování, oprav, úprav, údržby, změn a odstranění stavby cyklostezky, a to ve 
prospěch Obce Hlušovice. Budoucí věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na budově č.p. 588 na pozemku parc.č.st. 201/1, 
budově č.p. 422 na pozemku parc.č.st. 213 a na budově č.p. 820 na pozemku parc.č.st. 165, 
vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Metropolitní kapituly 
u svatého Václava v Olomouci, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 168/16  ostatní plocha 
o rozsahu cca 264 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. IS/OI/54/2011/PD ze dne 
26.4.2011 se společností A-Munitor, s.r.o., dle bodu 4 předložené upravené důvodové 
zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 622/14 ostatní plocha 
o rozsahu cca 149 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
společnosti TRNY s.r.o., dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění a provozování 
kabelového vedení NN a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, 
provádění oprav, úprav, údržby či odstranění, a to na pozemku parc.č. 808 ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 11065 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem „Plavecký stadion – rekonstrukce venkovní plochy “ archivní 
číslo 11065. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
930 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou 
obálkové metody. Nabídky budou doručeny do 12. 10. 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 TOMKOVA 40“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací 
adresa zájemce.  
Zájemci ve své nabídce uvedou: 
 nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí 
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 budoucí záměr využití.  
Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Termíny prohlídek budovy 
budou realizovány  individuálně po dohodě se zájemci. Cena obvyklá dle znaleckého 
posudku činí 29.000.000,- Kč.  
Informace o prodávané nemovitosti lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru 
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488 458, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 423 (Švédská 1)  na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemek parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2, vše      
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, a ukládá 
odboru majetkoprávnímu připravit prodej předmětné budovy a pozemku po jednotkách dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. nevyhovuje žádosti 
společnosti PAVLÍK group, s.r.o. ve věci změny smluvních podmínek Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním uzavřené na nebytové 
prostory nacházející se v 1. NP budovy č. p. 423 (Švédská 1) na pozemku parc. č. st. 410, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, o celkové ploše 49 m2, 
a to z doby neurčité na dobu určitou do roku 2030, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 600,15 m2 v 1. NP, 2. NP a 3. NP 
v budově č. p. 433 (Horní náměstí 21), na pozemku parc. č. st. 372, zastastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ČESKÉMU ROZHLASU – změna 
smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 217,66 m2 v 2. NP v budově č. p. 434 (Horní 
náměstí 20), na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ČESKÉMU ROZHLASU – změna smluvních podmínek, dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 808 (Řezníčkova 8) na pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  388 m2, 
a  pozemek parc. č. 55/2, zahrada, o výměře 719 m2,  vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 459/7, ostatní plocha, o výměře 309 m2, a část 
pozemku parc. č. 350/5, ostatní plocha, o výměře cca 63 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vypracování GP, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
9. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 459/13, ostatní plocha, o výměře 288 m2 a část 
pozemku parc. č. 350/5, ostatní plocha, o výměře cca 53 m2,  vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po vypracování GP, dle důvodové 
zprávy bod 1.6. 
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10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 26/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m2,        
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 163, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
13. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 308, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
52 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
14. revokuje 
své usnesení ze dne 16. 08. 2011 bod 11, část 26, ve věci pronajmout část pozemku parc. č. 
954/1, ostatní plocha, o výměře 396 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek Křižíkova 967/5, 968/7, Olomouc-Hodolany, dle důvodové zprávy bod 
1.11. 
 
15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, o výměře 396 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 967/5, 968/7, Olomouc-
Hodolany, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
16. nevyhovuje žádosti 
Paní xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx a manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci 
zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 459/2 a 463, 
vše ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. st. 344, 120, vše  zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc. č. 460/1, zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.12. 
 
17. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 06. 2011, bod 12, část 6, ve věci schválení bezúplatného zřízení 
věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní 
plocha, jak je vyznačeno v GP č. 1632-2/2010 a GP č. 1748-35.2/2011, ve prospěch části 
pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, zastavěná plocha 
a nádvoří), o výměře 21 m2, a části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. 
380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.13. 
 
18. schvaluje 
úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 
380/2, ostatní plocha, jak je vyznačeno v GP č. 1632-2/2010 a GP č. 1748-35.2/2011, 
ve prospěch části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha (dle GP parc. č. st. 2523, 
zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 21 m2, a části pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 380/16, ostatní plocha), o výměře 96 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 970/58  v domě č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku parc. č. st. 
1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 
na společných částech domu č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 
na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec 
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Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 553.001,- Kč, z toho 
za jednotku 550.296,- Kč, za pozemek 2.705,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc. č. st. 
1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu č. p. 
1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 1373, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem ve výši 591.520,- Kč, z toho za jednotku 584.937,- Kč, za pozemek 
6.583,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
21. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 
716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. 
st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
812.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je 
obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 12. 10. 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  DRUŽEBNÍ 19“. Na obálce musí být 
rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 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 (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum 
narození a adresa).  Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.16. 
 
22. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemku parc. č. 
st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech domu 
č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278  na pozemku parc. č. st. 388, 
zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc. č. st.  400/5, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 
1.17. 
 
23. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemku 
parc. č. st. 879, 880, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.18. 
 
24. schvaluje 
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) 
na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem 
o  velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
935.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.100.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 12. 10. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
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obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
CHARKOVSKÁ 7“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 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 (u právnických osob název, sídlo a IČ, 
u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). 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 27. 09. 2011 
v 9:45 hod., dle důvodové zprávy bod 1.19. 
 
25. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit nájemci bytové jednotky č. 727/47 
v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní 
xxxxxxxxxxxxxx, náhradní byt v domě, který není určen k prodeji, dle důvodové zprávy bod 
1.20. 
T: 13. 12. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 727/47 v budově č. 
p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.20. 
 
27. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/11 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. 
č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.21. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxxx ve věci zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 58/4 
v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy 
č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.22. 
 
29. ukládá 
odboru majetkoprávnímu odpovědět na stížnost paní  xxxxxxxxxxxxxxx v tom smyslu, že po 
prošetření situace bylo zjištěno, že realitní kanceláří nabízený byt není totožný s bytem, 
jehož nájemcem je xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.22., varianta B) 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 22. 06. 2011, bod 6, část 4, ve věci schválení prodeje bytové jednotky 
č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na společných částech budovy 
č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní  xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 
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102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.22., varianta B) 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 58/4 v budově č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 
501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 
na společných částech budovy č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 462/15513 
na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc,  paní xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 378.960,- Kč, z toho za 
jednotku 272.435,- Kč, za pozemek 102.565,- Kč a náklady 3.960,- Kč, za podmínky zřízení 
předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města 
Olomouce za kupní cenu 378.960,- Kč, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 1.22., varianta B) 
 
32. schvaluje 
pronájem nebytového prostoru o výměře 74,60 m2, v 1.NP domu č.p. 364 (Opletalova 1), 
na pozemku parc. č. st. 322/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc,  xxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek dle důvodové zprávy bod 1.23. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) 8. května 36, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1a) 
b) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1b) 
c) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 se  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1d) 
e) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1e) 
h) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1f) 
ch) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1g) 
i) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1h) 
j) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 28, v 1. patře, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 1i) 
k) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1j) 
l) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1k) 
m) Synkova 13, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
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n) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
o) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 27, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2c) 
p) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 30, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2d) 
q) Přichystalova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2e) 
 
3. souhlasí 
1. prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
Okresní ředitelství policie ČR, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
 
c) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c) 
 
2. s výměnami bytů:  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Vaňkova 13, Přerov  
xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 13, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy na byt:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Spojenců 14, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Ochranné pásmo Sv. Kope ček Hradisko  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zadat zpracování doplnění podnětu ke změně ochranného pásma kulturních památek areálu 
chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého premonstrátského 
kláštera Hradisko dle předložené nabídky 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2011 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
9 Novela OZV o místním poplatku za užívání ve řejného 

prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění OZV č. 16/2010 a OZV č. 3/2011 
 
3. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing. Ivo  Vlachovi předložit  ZMO obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve 
znění OZV č. 16/2010 a OZV č. 3/2011 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
10 Tramvajová tra ť 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 



 17

2. ukládá 
zpracovat analýzu rizik dle důvodové zprávy 
T: 15. 11. 2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

 
3. schvaluje 
harmonogram předpokládaného postupu výstavby tramvajové trati dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
11 ZŠ Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 16.8.2011 v bodě 17, kterým bylo schváleno 
řešení studie s variantou řešení půdorysu I. NP dle bodu 2. varianty B důvodové zprávy.  
 
3. schvaluje 
řešení studie s variantou řešení půdorysu I. NP dle bodu 2. varianty A důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
12 Povel - revitalizace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pokračováním zpracování PD dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic předložit DUR včetně návrhů smluv pro majetkoprávní řešení k projednání 
RMO dle důvodové zprávy 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
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13 Výjimka z po čtu dětí a žáků pro školní rok 2011/2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
upravenou výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu Olomouc, Herrmannova 1 a výjimku 
z počtu žáků pro Základní školu Olomouc, Heyrovského 33, pro školní rok 2011/2012 dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy a ředitele základní školy 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
14 Školské rady - jmenování zástupc ů zřizovatele  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
zástupce zřizovatele do školských rad základních škol dle upravené přílohy č.1 důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat jmenované zástupce zřizovatele o přijatém usnesení 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
15 CAMPANELLA -  žádost o stanovisko statutárního m ěsta 

Olomouc ke z řízení ZUŠ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko k zápisu  Základní umělecké školy CAMPANELLA do rejstříku škol 
a školských zařízení dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
16 Dodatky ke smlouvám s DPMO - dodatek č. 1 a dodatek č. 9 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí Smlouvy o závazku veřejné služby 
a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
dodatek č. 9 ke stávající smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
z provozu městské hromadné dopravy dle přílohy č. 3 této důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 a dodatek č. 9 
T: 20. 9. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
17 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
18 Využití finan ční podpory v r oce 2010 u o.s. Sportovní klub 

Univerzity Palackého v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
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19 Reforma v sociální oblasti - sou časný stav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
20 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS 
Přichystalova 66, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 
6, dle předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
21 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: 23. 
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22 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se členství v odborné komisi RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy odborné komise RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
23 Odborné komise RMO (komise dopravní)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 1. 
 
 
24 HmO - nákup dvoumístného užitkového vozu PickUp  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyřazením a nákupem vozidla dle DZ 
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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25 Polyfunk ční objekt Hynaisova II  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh obsazení polyfunkčního objektu Hynaisova II dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh realizačních kroků souvisejících s budoucím užíváním objektu 
Hynaisova II 
T: 4. 10. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 
 
 
26 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 23 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 23 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2011 (s výjimkou ustanovení části IV., 
která nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2011) 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 
 
 
27 Organiza ční záležitosti - "Pravidla pro vy řizování petic  

a stížností"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností" dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 10. 2011   
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 1. 
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28 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o stravování pro 
zaměstnance Magistrátu m ěsta Olomouce a dlouhodob ě 
uvoln ěné členy Zastupitelstva m ěsta Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce a dlouhodobě 
uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 10. 2011  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 2. 
 
 
 
29 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 3 "Vnit řního p ředpisu 

o zajišt ění havarijní služby statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2011   
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 3. 
 
 
 
30 Organiza ční záležitosti - "Spisový a sk artační řád statutárního 

města Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 10. 2011 
3. pověřuje 
tajemníka Magistrátu města Olomouce k vydávání aktualizovaných příloh spisového 
a skartačního řádu v souladu s platnou legislativou a s příslušnými interními normami, které 
se vztahují k předmětné problematice 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 4. 
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31 Organiza ční záležitosti -  změna organiza ční struktury v odboru 
majetkoprávním Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) změnu organizační struktury v odboru majetkoprávním Magistrátu města Olomouce 
s účinností od 1. 10. 2011 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 5. 
 
 
 
32 Petice - Klub 15 Minut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předkladateli odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy 
T: 20. 9. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. ukládá 
tajemníkovi města Olomouce postupovat dle bodu 1 a dle bodu 2 důvodové zprávy 
a předložit výstupy z šetření Radě města Olomouce spolu s doporučením řešení problému 
a předložením návrhu odpovědi petentům 
T: 4. 10. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. souhlasí 
s umístěním mobilní kamery v lokalitě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
33 Čišt ění Nemilanky - neinvesti ční dotace Povodí Moravy, s. p.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu na částku pro poskytnutí dotace dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
projednat schválení rozpočtové změny a poskytnutí dotace na nejbližším zasedání ZMO 
T: 20. 9. 2011 
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O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
po projednání v zastupitelstvu zajistit poskytnutí neinvestiční dotace správci toku 
T: 20. 9. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
projednat se správcem toku zahájení akce a připravit společnou informaci pro občany 
prostřednictvím médií 
T: 20. 9. 2011 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
6. odvolává 
Danuši Bokovou z KMČ č. 23 Slavonín 
 
7. ukládá 
předložit návrh na jmenování nového předsedy KMČ č. 23 Slavonín 
T: 20. 9. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
8. ukládá 
informovat o změnách ve složení KMČ  
T: 20. 9. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.      Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce     1. nám ěstek primátora 
 

 

 


