
 

USNESENÍ 
 

z 25. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 20. 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 20. 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. záměr pronajmout budovu bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. 
st. 1382 zast. pl. o výměře 158 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc sdružení 
Junák - svaz skautů a skautek Čr, středisko Jana Boska Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 
1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. 
č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1 
m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 
480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. 
č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 
o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 
o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 
o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 
o výměře 1 m2, vše ostat. pl. obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. pronájem nebytového prostoru o výměře 54,74 m2 v 1.PP budovy č.p. 573 (bytový dům), 
Purkyňova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 744 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vládi Tylšara Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
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4. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 64,58 m2 v 1.PP domu bez čp/če (objekt 
občanské vybavenosti), Velkomoravská č.o. 59, na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná 
plocha a nádvoří, na ul. v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc občanskému sdružení 
BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. uhradit ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za 
bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 215/10 ostat. pl. o výměře 1 034 m2, parc. č. 215/7 
ostat. pl. o výměře 2 794 m2, parc. č. 302/11 ostat. pl. o výměře 3 732 m2 a parc. č. 302/13 
ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových za období od 6. 10. 2010 do 5. 10. 2011 ve výši 
298 970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
6. předběžný záměr prodat část  pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc a obecní studnu s pumpou, která se nachází na části pozemku 
parc. č. 636 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude 
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
7. záměr pronajmout část nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
8. záměr pronajmout pozemek parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
9. záměr pronajmout část oplocení umístěného na pozemku parc. č. 408  zahrada v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 561/3 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
  
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 251/3 ostat. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
14. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
15. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 
29 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.11. 
 
16. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
17. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 80/10 ostat. pl. o výměře 82 m2 a část 
pozemku parc. č. 80/22 ostat. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Výměry 
předmětných částí pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod 
č. 2.12. 
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18. záměr pronajmout ideální 1/5 pozemku parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 376 m2, v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
19. záměr prodat pozemek parc. č. 451/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 691/4 
lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
20. záměr prodat  pozemek parc. č. 452/2 zast. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o celkové výměře 30 m2 (dle GP parc. 
č. 691/5 lesní pozemek o výměře 4 m2 a parc. č. 691/6 lesní pozemek o výměře 26 m2) v  
k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.    
 
21. záměr prodat část pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 152 m2 (dle GP parc. č. 
1116/10) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
22. vrácení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 136 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc za období od 9. 2. 2009 do 8. 2. 2011, při nájemném ve výši 
2,- Kč/m2/rok panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.     
 
23. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada 
o výměře 380 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
24. pronájem pozemků parc. č. 1723/1 orná půda o výměře 34 913 m2, parc. č. 1721/11 
orná půda o výměře 14 440 m2, parc. č. 1722/1 orná půda o výměře 14 150 m2 a parc. č. 
1724/1 ostat. pl. o výměře 748 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
Výzkumnému ústavu rostlinné výroby, v.v.i. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
25. pronájem pozemků parc. č. 94/53 orná půda o výměře 319 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc a parc. č. 111/30 ostat. pl. o výměře 507 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc sdružení 
Krásná Morava o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
26. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 
123,5 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.7. 
 
27. pronájem pozemku parc. č. 1020/2 zahrada o výměře 7 m2 a části pozemku parc. č. 
1020/3 zahrada o výměře 8 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
28. pronájem části  pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 186 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 146 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 
30. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 132 m2 v k. ú. Nové Sady 
u  Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 153 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.12. 
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32. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
33. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 273 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 87 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 117 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
36. pronájem částí pozemku parc. č. 413/2 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
38. pronájem pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti ZAPA beton, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
39. pronájem pozemku parc. č. 29/2 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 821/3 zahrada o výměře 64 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.21. 
 
41. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 704/12 orná půda o výměře 20 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.22. 
 
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání spojovacího 
koridoru nad pozemkem parc. č. 1178/1 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 412 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku 
parc. č. 1106/40 zast. pl. a pozemků parc. č. 446/12 ostat. pl., parc. č. 447/1 orná půda a 
parc. č. 450/1 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
43. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a užívání spojovacího koridoru nad pozemkem parc. č. 1178/1 ostat. pl. v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 412 (objekt občanské 
vybavenosti) na pozemku parc. č. 1106/40 zast. pl. a pozemků parc. č. 446/12 ostat. pl., 
parc. č. 447/1 orná půda a parc. č. 450/1 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
  
44. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a 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. 3.24. 
 
45. změnu smluvních podmínek u 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, 
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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. 3.24. 
 
46. změnu smluvních podmínek u prodeje budovy č.  p. 452 (objekt technického vybavení) 
s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na 
Letné – C1K4) občanskému sdružení Box Klub GAMBARE OLOMOUC za kupní cenu ve 
výši  305 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Hanácká zemědělská a.s. o pronájem pozemků  parc. č. 289/4 trvalý travní 
porost o výměře 26 689 m2 a parc. č. 290/6 trvalý travní porost o výměře 13 372 m2, vše v  
k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
2. občanského sdružení Pro Vás o pronájem nebytových prostor o výměře 43,63 m2 
v budově č.p. 601 (objekt občanské vybavenosti), Radova 5, na pozemku parc. č. st. 891 
zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
 
3. uděluje 
souhlas  státnímu podniku Česká pošta, s. p. s umístěním odkladných schránek pro 
doručovatele na část pozemku parc. č. 116/42 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 238/5 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011 bod programu 2, bod 3.5. ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č.  432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. 
v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 
o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o výměře 2 m2 a parc. č. 588 
o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2,  parc. č. 875/1 
o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 1072 
o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 
o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 
o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 
o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 
1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc společnosti Elektroprivat 
Vaďura s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2.    
 
2. usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011 bod programu 2, bod důvodové zprávy 3.11. ve věci 
schválení pronájmu 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. 2.6. 
 
3. usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011, bod programu 2, bod 2.2 ve věci schválení vrácení 
nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 136 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc za dva roky zpětně ode dne účinnosti nové smlouvy o nájmu, při 
nájemném ve výši 2,- Kč/m2/rok paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.    
 
4. usnesení RMO ze dne 3. 5. 2011, bod programu 2 bod 3. 5. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 187/3 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření dohody mezi statutárním  městem Olomouc a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o přistoupení k závazku společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. vůči statutárnímu městu 
Olomouc na náhradě za užívání pozemků bez právního titulu ve výši 138.000,- Kč, a to za 
období od 15. 8. 2009 do 14. 8. 2011, splatné formou měsíčních splátek ve výši 5.750,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. výkup pozemků parc. č. 215/10 ostat. pl. o výměře 1 034 m2, parc. č. 215/7 ostat. pl. 
o výměře 2 794 m2, parc. č. 302/11 ostat. pl. o výměře 3 732 m2 a parc. č. 302/13 ostat. pl. 
o výměře 982 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc za 
kupní cenu ve výši 2 724 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NS/OI/148/2011/PD ze dne 21.6.2011 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterým se mění čl. IV původní smlouvy Výše a splatnost 
nájemného, způsob jeho úhrady, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy nájemní na pronájem silnice č. II/635 a č. II/446 na pozemku parc.č. 
115/19 a na parc.č. 115/1 v k.ú. Lazce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, s právem hospodaření pro Správu silnic Olomouckého kraje.  Nájemní 
smlouva bude uzavřena za účelem užívání části silnice pro stavbu „Bezbariérové úpravy 
komunikací, trasa N – etapa N2“, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právu 
vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 116/53 ostatní plocha a parc.č. 121/3 ostatní plocha a 
parc.č. 121/4 ostatní plocha, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. 
Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 11030 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
"Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci" archívní číslo 11030 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. 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. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11083 - 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 „Nákup osobního vozidla pro odbor správy“ archivní číslo 11083. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
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 
tajemníka  Bc. Jana Večeře k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11008 - vylou čení uchaze če 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 3. 
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7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 2, ve věci prodeje pozemku parc. č. 381/17, 
zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků 
jednotek domu Mozartova č. p. 234/29, za kupní cenu celkem 145.500,- Kč, z toho pozemek 
142.500,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova č. p. 234/29, ve věci pronájmu pozemku 
parc. č. 381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za nájemné 
6,- Kč/m2/rok, účel nájmu zázemí k budově č. p. 234 (Mozartova 29), na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 381/17, zahrada, o výměře 168 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Mozartova č. p. 234/29, za nájemné 15,- 
Kč/m2/rok, účel nájmu zázemí k budově č. p. 234 (Mozartova 29), na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 120, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 365 m2, v  
k. ú. Bělidla, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 904, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, v  
k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 342, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 249 m2, 
a pozemek parc. č. 14/17, zahrada, o výměře 127 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
pronájem garážového stání č. 11 o výměře 18,90 m2 v 1. PP v budově č. p. 484 (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemcích parc. č. st. 861, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 
st. 863, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
8 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Balbínova 5, Olomouc, č.b. 19, o velikosti 3+kk, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Přichystalova 62, č.b. 3, o velikosti 0+2, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
3. souhlasí 
1.  s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a)  na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
TJ Dukla Olomouc, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, třída Kosmonautů 16, Olomouc  
dle důvodové zprávy upraveného bodu 2 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3 a, c, d) 
 
3. s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b) 
 
4. s přechodem nájmu bytu:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1 (Horní nám. 11), Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
5.  s ponecháním sazby nájemného ve výši 65,- Kč/m2/měsíc v bytě č. 1 v domě Černá 
cesta 21 v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
6.  s rekolaudací bytu Žižkovo náměstí 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+3 na nové oddělení 
Mateřské školy Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7)    
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
9 Zájmové sdružení "OK4Inovace" - ú čast SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se založením zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace", které bude zajišťovat 
realizaci Regionální inovační strategie Olomouckého kraje 
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3. souhlasí 
se zněním zakladatelské smlouvy a stanov zájmového sdružení právnických osob 
"OK4Inovace" dle přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
4. navrhuje 
primátora Martina Novotného jako delegáta valné hromady zájmového sdružení právnických 
osob "OK4Inovace" za statutární město Olomouc 
 
5. navrhuje 
primátora Martina Novotného jako člena správní rady zájmového sdružení právnických osob 
"OK4Inovace" za statutární město Olomouc 
 
6. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce dne 9. 11. 2011 materiál ve věci založení 
zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit založení zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle bodu 2 usnesení 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických osob 
"OK4Inovace" dle bodu 3 usnesení 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat primátora Martina Novotného jako zástupce SMOl na valné hromadě zájmového 
sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle bodu 4 usnesení 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat primátora Martina Novotného jako zástupce SMOl ve správní radě zájmového 
sdružení právnických osob "OK4Inovace"dle bodu 5 usnesení 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
10 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do PZ Šlechtitelů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
11 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 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2011 dle důvodové zprávy  - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce 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: 10. 
 
 
12 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu 4 a)  upravené důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje prověřit možnost umístění minigolfového hřiště v jiné vhodné 
lokalitě 
T: únor 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
13 Plán obnovy a rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zařadit do návrhu plánu požadavky na zpracování generelů, studie dle důvodové zprávy 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
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14 Plán investic 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh plnění rozpočtu roku 2011 včetně návrhu příslušných rozpočtových změn 
k zajištění vyrovnanosti rozpočtu města 
T: 4. 10. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 Odtahy vozidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr uzavřít smlouvu k zajištění odtahů vozidel tvořících překážku v silničním provozu na 
komunikacích ve vlastnictví SMOl 
 
3. ukládá 
odboru dopravy připravit kritéria poptávkového řízení na výběr subjektu provádějícího odtahy 
vozidel 
T: 15. 11. 2011 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
předkládat 1x měsíčně informaci o realizovaných odtazích vozidel 
T: měsíčně 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
16 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Kaštanová dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Polská dle bodu 2. důvodové zprávy 
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4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 Prodloužení provozní doby mate řských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužení  provozní doby v mateřských školách dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele mateřských škol 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
18 Stanovisko ke vzniku Univerzitní mate řské školy a školní 

jídelny - výdejny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyslovuje 
souhlasné stanovisko ke vzniku Univerzitní mateřské školy a školní jídelny - výdejny dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení rektora Univerzity Palackého v Olomouci 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
19 Platové za řazení ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů škol včetně příplatků dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
20 Využití ve řejné finan ční podpory v r. 2010 u T.S.BOHEMIA a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
21 Využití ve řejné finan ční podpory v r. 2010 u SK Olomouc Sigma 

MŽ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
22 Audit hospoda ření s pokutovými bloky, p říjmy rozpo čtu SMOl z 

uložených pokut  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat opatření uvedená v části III. bod 2 předložené důvodové zprávy  
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
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23 Využití VFP z rozpo čtu SMOl v roce 2010 - Maltézská pomoc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS a 
uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
5. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu 
bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
7. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
8. neschvaluje 
žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku pro poskytnutí nájmu 
bytu v DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
25 Změna ve využití podpory z rozpo čtu SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „SPOLU Olomouc“, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
26 Audit zadávání ve řejných zakázek malého rozsahu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 21/2011 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 Tramvajová tra ť-partnerská smlouva s DPMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem partnerské smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha k podpisu partnerské smlouvy o přípravě, realizaci, 
udržitelnosti a financování projektu UX-00207.01.01Tramvajová trať Nové Sady 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
28 Inline stezky Hej čínské louky - Smlouva o poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace dle bodu 3 důvodové zprávy na realizaci projektu Inline stezky Olomouc - 
Hejčínské louky s registračním číslem CZ.1.12/2.1.00/19.01266 za podmínek uvedených v 
návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy 
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3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt Inline stezky Olomouc - Hejčínské louky s registračním číslem 
CZ.1.12/2.1.00/19.01266 
 
4. souhlasí 
s navrženým složením realizačního týmu projektu dle bodu 4.1 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
29 Příspěvek na záv ěrečné financování oprav katedrály sv. 

Václava v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na projekt " Vnitřní  opravy a restaurování katedrály v Olomouci" dle 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení příspěvku na projekt " Vnitřní opravy a restaurování katedrály  v Olomouci "do 
soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
30 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle bodu 4 upravené důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí příspěvku dle bodu 4 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
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31 Rozpracování usnesení ze 7. zasedání ZMO, konaného dne 
7.9.2011 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 7.9.2011 –Změna pokynů pro zpracování návrhu 
Územního plánu Olomouc v souvislosti s vyhodnocením vlivů na životní prostředí: 
- pokračovat v pořizování Územního plánu Olomouc 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 7.9.2011 – Převod hlasové sirény: 
- podepsat darovací smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ZMO 
T: 4. 10. 2011 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
3. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 7.9.2011 – Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 32. 
 
 
 
32 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ dle upravené důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 4. 10. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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33 Organiza ční záležitosti -  změna úřední doby na Magistrátu 
města Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně informace o změně úřední doby na Magistrátu města 
Olomouce s účinností od 1. 11. 2011 
 
2. ukládá 
vydat dodatek "Vnitřního předpisu o docházce na Magistrátu města Olomouce" 
T: 1. 11. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. ukládá 
zajistit zveřejnění změny úředních hodin  
T: 1. 11. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
4. ukládá 
předložit vyhodnocení využívání prodloužených úředních hodin občany 
T: březen 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 34. 
 
 
 
34 Využití VFP z rozpo čtu SMOl v roce 2010 - He řmánci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
35 Darovací smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
darovací smlouvu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
primátora Martina Novotného podpisem darovací smlouvy 
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4. ukládá 
tajemníkovi Bc. Večeřovi předložit návrh na použití finančních prostředků 
T: 4. 10. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r. 
náměstek primátora 

 


