
 

USNESENÍ 
 

z 27. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17. 10. 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 ZMO a RMO (v četně kontroly úkol ů se 
čtvrtletním pln ěním)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 18.10.2011 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A), B) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části C) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění a provozování prodejního stánku v odstínu modrošedá č. 
RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení, vyjma 
alkoholických nápojů panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
  
2. uzavření dodatků, kterými bude sjednáno navýšení nájemného o DPH, ke smlouvám 
o nájmu na pronájem pozemků, staveb a nebytových prostor, v případě, že se na nájem 
nevztahuje osvobození od DPH dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění dle důvodové zprávy bod č. 1.4.   
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3. uzavření dodatků, kterými bude sjednáno navýšení nájemného o DPH, ke smlouvám 
o nájmu na pronájem pozemků, staveb a nebytových prostor, je-li nájemce plátce DPH a 
jedná-li se o nájmy osvobozené od DPH, sjednané pro účely uskutečňování jeho 
ekonomických činností, v případě, že nájemné činí částku 10.000,- Kč za rok a výše dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. u doposud neuzavřených smluv o nájmu navýšení schváleného nájemného o DPH 
u pronájmu pozemků, staveb a nebytových prostor, v případě, že se na nájem nevztahuje 
osvobození od DPH dle § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. u doposud neuzavřených smluv o nájmu navýšení schváleného nájemného o DPH 
u pronájmu pozemků, staveb a nebytových prostor, je-li žadatel plátce DPH a jedná-li se 
o nájmy osvobozené od DPH, schválené pro účely uskutečňování jeho ekonomických 
činností, v případě, že nájemné je schválené ve výši 10.000,- Kč za rok a výše dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 
 
6. záměr prodat pozemek parc. č. st.  1218 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 
 
7. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1219 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1220 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
9. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/3), manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/3) 
a manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/3). Výměra části pozemku bude 
upřesněna po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
10. schvaluje předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a 
část pozemku  parc. č. 670/5 orná půda o výměře 193 m2, vše v  k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 
670/5 orná půda v  k. ú. Chválkovice, obec Olomouc bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
11. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 30/20 orná půda v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a část pozemku parc. č. 631 ostat. pl. v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
vše do vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra částí pozemků bude upřesněna až 
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
12. pronájem nebytového prostoru o výměře  10,20 m2 v 1.NP budovy č. p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc Občanskému sdružení pro Trojčlenný sociální organismus 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a část pozemku 
parc. č. 799 lesní pozemek o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
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14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 183 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
15. záměr prodat pozemek parc. č. 724/4 zahrada o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
16. záměr prodat pozemek parc. č. 454/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky dle důvodové zprávy bod č. 2.4.   
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 98 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
18. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 174 m2 v k. 
ú. Lošov, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5.    
 
19. záměr pronajmout budovu č.p. 813 (stavba občanského vybavení) s pozemkem parc. č. 
1721/63 zast. pl. o výměře 928 m2, pozemek parc. č. 1721/64 ostat. pl. o výměře 3 038 m2, 
včetně komunikací, parkovacích stání a inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1705/1 
ostat. pl. a parc. č. 1721/64 ostat. pl. a inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1705/2 ostat. 
pl., parc. č. 1705/5 ostat. pl. a parc. č. 1705/31 zast. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
20. záměr pronajmout část střechy o výměře 1 m2  a část nebytových prostor o výměře 1 m2 
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 dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
  
21. záměr pronajmout pozemek parc. č. 570 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
22. záměr pronajmout pozemky parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 
288/2 zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.9. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 6/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
24. předběžný záměr vykoupit pozemek parc. č. 1166/3 lesní pozemek o výměře 656 m2 v  
k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
25. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 3 m2 v 1.NP budovy bez č.p./č.e. (stavba 
občanského vybavení) na pozemku parc.č. st. 1019/5, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc.č. 21/13, zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
  
27. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na pozemcích 
parc. č. st. 1350/1 a parc. č. st. 1350/2, oba  zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
28. záměr prodat části pozemku parc. č. 121/3 ostat. pl. o celkové výměře 15 m2  (dle GP díl 
„a“ a díl „b“) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
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29. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5 334 
m2 a pozemek parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc Tělocvičné jednotě Sokol Olomouc - Nový Svět – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
30. pronájem části 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 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
31. pronájem části oplocení umístěného na pozemku parc. č. 408  zahrada v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOCHTIEF CZ a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.3. 
 
32. pronájem částí 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 
33. pronájem pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
34. uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí účinnosti nové 
smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
36. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 400 
m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí 
účinnosti nové smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
37. pronájem části 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. 3.7. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 251/3 ostat. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
41. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 251/3 ostat. pl. o výměře 205 
m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí účinnosti nové 
smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
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42. pronájem pozemků 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 Zemědělskému družstvu 
Unčovice dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
  
44. pronájem části pozemku parc. č. st. 1487/5 zast. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s.  statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
45. pronájem pozemků 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 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.14. 
 
46. poskytnutí jako výpůjčky části 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. 3.15.  
 
47. poskytnutí jako výpůjčky části 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. 3.15.  
 
48. pronájem 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. 3.16.  
 
49. 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. 116/25 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
50. 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. 116/25 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město,  
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
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51. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č.  116/25 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město,  
obec Olomouc ve  prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
vedení na pozemcích parc. č. 124/12 ostat. pl., parc. č. 124/21 ostat. pl., parc. č. 124/6 ostat. 
pl., parc. č. 124/4 ostat. pl., parc. č. 125/10 ostat. pl., parc. č. 125/9 ostat. pl., parc. č. 131 
ostat. pl., parc. č. 104/5 ostat. pl., parc. č. 134/3 ostat. pl., parc. č. 125/2 ostat. pl., parc. č. 
125/20 ostat. pl., parc. č. 105/54 ostat. pl., parc. č. 105/18 ostat. pl., parc. č. 105/23 ostat. pl., 
parc. č. 150/3 ostat. pl., parc. č. 116/12 ostat. pl., parc. č. 105/46 ostat. pl., parc. č. 105/45 
ostat. pl., parc. č. 105/31 ostat. pl., parc. č. 105/30 ostat. pl., parc. č. 149 ostat. pl., parc. č. 
75/73 ostat. pl., parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 75/71 ostat. pl., parc. č. 75/72 ostat. pl., 
parc. č. 75/135 ostat. pl., parc. č. 116/4 ostat. pl., parc. č. 284/2 ostat. pl., parc. č. 284/1 
ostat. pl., parc. č. 75/115 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 792/2 ostat. pl., 
parc. č. 631/2 ostat. pl., parc. č. 815 ostat. pl., parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 300/4 ostat. 
pl., parc. č. 590/4 ostat. pl., parc. č. 289/9 ostat. pl., parc. č. 631/1 ostat. pl., parc. č. 310/8 
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve  prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2 107 400,- Kč + DPH 421 480,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 124/12 ostat. pl., parc. č. 
124/21 ostat. pl., parc. č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 124/4 ostat. pl., parc. č. 125/10 ostat. pl., 
parc. č. 125/9 ostat. pl., parc. č. 131 ostat. pl., parc. č. 104/5 ostat. pl., parc. č. 134/3 ostat. 
pl., parc. č. 125/2 ostat. pl., parc. č. 125/20 ostat. pl., parc. č. 105/54 ostat. pl., parc. č. 
105/18 ostat. pl., parc. č. 105/23 ostat. pl., parc. č. 150/3 ostat. pl., parc. č. 116/12 ostat. pl., 
parc. č. 105/46 ostat. pl., parc. č. 105/45 ostat. pl., parc. č. 105/31 ostat. pl., parc. č. 105/30 
ostat. pl., parc. č. 149 ostat. pl., parc. č. 75/73 ostat. pl., parc. č. 75/83 ostat. pl., parc. č. 
75/71 ostat. pl., parc. č. 75/72 ostat. pl., parc. č. 75/135 ostat. pl., parc. č. 116/4 ostat. pl., 
parc. č. 284/2 ostat. pl., parc. č. 284/1 ostat. pl., parc. č. 75/115 ostat. pl., vše v k. ú. 
Olomouc - město, parc. č. 792/2 ostat. pl., parc. č. 631/2 ostat. pl., parc. č. 815 ostat. pl., 
parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 300/4 ostat. pl., parc. č. 590/4 ostat. pl., parc. č. 289/9 
ostat. pl., parc. č. 631/1 ostat. pl., parc. č. 310/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.19. 
 
54. 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 investory 
stavby paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
55. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl., parc. č. 79 ostat. pl., parc. č. 70/1 
ostat. pl., parc. č. 73 ostat. pl., parc. č. 31/15 ostat. pl., parc. č. 31/49 orná půda, parc. č. 
31/12 ostat. pl., parc. č. 31/10 ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc  ve 
prospěch společnosti  T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
56. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 78/3 ostat. pl., 
parc. č. 79 ostat. pl., parc. č. 70/1 ostat. pl., parc. č. 73 ostat. pl., parc. č. 31/15 ostat. pl., 
parc. č. 31/49 orná půda, parc. č. 31/12 ostat. pl., parc. č. 31/10 ostat. pl., vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc  ve prospěch společnosti  T-Mobile Czech Republic a.s. 
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dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 515/1 ostat. pl., parc. č. 487/6 ostat. pl., parc. č. 
526/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 513 ostat. pl., parc. č. 401/17 ostat. pl., parc. č. 439/1 
ostat. pl., parc. č. 438/1 ostat. pl., parc. č. 438/11 ostat. pl., parc. č. 346/3 ostat. pl., parc. č.  
453/5 ostat. pl., parc. č. 432/12 ostat. pl., parc. č. 432/28 ostat. pl., parc. č. 439/3 ostat. pl., 
parc. č. 453/3 ostat. pl., parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 453/2 ostat. pl., parc. č. 33/2 ostat. 
pl.,  parc. č. 457/1 ostat. pl., parc. č. 531 ostat. pl., parc. č. 79/1 ostat. pl., parc. č. 79/5 ostat. 
pl., parc. č. 324/5 ostat. pl., parc. č. 323/21 ostat. pl., parc. č. 323/22 ostat. pl., parc. č. 323/1 
ostat. pl., parc. č. 323/19 ostat. pl., parc. č. 236/25 ostat. pl., parc. č. 236/35 ostat. pl., parc. 
č. 236/36 ostat. pl., parc. č. 236/49 ostat. pl., parc. č. 236/48 orná půda, parc. č. 447 ostat. 
pl., parc. č. 445/1 ostat. pl., parc. č. 445/2 ostat. pl., parc. č. 164/4 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, 
parc. č. 1170/4 ostat. pl., parc. č. 1059/25 ostat. pl., parc. č. 1134/1 ostat. pl.,  parc. č. 
1045/24 ostat. pl., parc. č. 1045/1 ostat. pl., parc. č. 1059/1 ostat. pl., parc. č. 1092/23 ostat. 
pl., parc. č. 1092/10 ostat. pl., parc. č. 904/49 ostat. pl., parc. č. 1094/1 ostat. pl. v k. ú. 
Černovír, parc. č. 48/7 ostat. pl., parc. č. 48/3 zahrada, parc. č. 50/4 zahrada, parc. č. 50/1 
ostat. pl., parc. č. 50/20 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko,  vše  obec Olomouc  ve 
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 515/1 ostat. pl., 
parc. č. 487/6 ostat. pl., parc. č. 526/1 ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 513 ostat. pl., parc. 
č. 401/17 ostat. pl., parc. č. 439/1 ostat. pl., parc. č. 438/1 ostat. pl., parc. č. 438/11 ostat. pl., 
parc. č. 346/3 ostat. pl., parc. č.  453/5 ostat. pl., parc. č. 432/12 ostat. pl., parc. č. 432/28 
ostat. pl., parc. č. 439/3 ostat. pl., parc. č. 453/3 ostat. pl., parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 
453/2 ostat. pl., parc. č. 33/2 ostat. pl.,  parc. č. 457/1 ostat. pl., parc. č. 531 ostat. pl., parc. 
č. 79/1 ostat. pl., parc. č. 79/5 ostat. pl., parc. č. 324/5 ostat. pl., parc. č. 323/21 ostat. pl., 
parc. č. 323/22 ostat. pl., parc. č. 323/1 ostat. pl., parc. č. 323/19 ostat. pl., parc. č. 236/25 
ostat. pl., parc. č. 236/35 ostat. pl., parc. č. 236/36 ostat. pl., parc. č. 236/49 ostat. pl., parc. 
č. 236/48 orná půda, parc. č. 447 ostat. pl., parc. č. 445/1 ostat. pl., parc. č. 445/2 ostat. pl., 
parc. č. 164/4 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 1170/4 ostat. pl., parc. č. 1059/25 ostat. pl., 
parc. č. 1134/1 ostat. pl.,  parc. č. 1045/24 ostat. pl., parc. č. 1045/1 ostat. pl., parc. č. 1059/1 
ostat. pl., parc. č. 1092/23 ostat. pl., parc. č. 1092/10 ostat. pl., parc. č. 904/49 ostat. pl., 
parc. č. 1094/1 ostat. pl. v k. ú. Černovír, parc. č. 48/7 ostat. pl., parc. č. 48/3 zahrada, parc. 
č. 50/4 zahrada, parc. č. 50/1 ostat. pl., parc. č. 50/20 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko,  
vše  obec Olomouc  ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.22. 
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1562/21 ostat. pl., parc. č. 1959/1 ostat. pl. a parc. 
č. 1960/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 228/30 orná půda, 
parc. č. 228/25 orná půda, , parc. č. 824/73 ostat. pl., parc. č. 821/1 ostat. pl., parc. č. 384/78 
ostat. pl., parc. č. 809/4 ostat. pl., parc. č. 809/1 ostat. pl., parc. č. 399/85 ostat. pl. a parc. č. 
46/2 ostat. pl. a na části pozemku parc. č. 824/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.23. 
 
60. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1562/21 ostat. 
pl., parc. č. 1959/1 ostat. pl. a parc. č. 1960/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, parc. č. 228/30 orná půda, parc. č. 228/25 orná půda, , parc. č. 824/73 ostat. pl., 
parc. č. 821/1 ostat. pl., parc. č. 384/78 ostat. pl., parc. č. 809/4 ostat. pl., parc. č. 809/1 
ostat. pl., parc. č. 399/85 ostat. pl. a parc. č. 46/2 ostat. pl. a na části pozemku parc. č. 824/2 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti T-Mobile Czech 
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Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1086/12 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti AB Centre s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 
62. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1086/12 
ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti AB Centre s. r. o. 3.24. 
 
63. pronájem části 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
64. pronájem budovy 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. 4.2. 
 
65. pronájem nebytových 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, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc občanskému sdružení 
BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
66. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. st. 97 zast. pl. o výměře 904 m2, parc. č. st. 
126 zast. pl. o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 zast. pl. o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 
zast. pl. o výměře 74 m2, parc. č. st. 191 zast. pl. o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 zast. pl. 
o výměře 206 m2, parc. č. 31/8 orná půda o výměře 21 231 m2, části pozemku parc. č. 
31/55 orná půda o výměře 28 m2 a části pozemku parc. č. 31/59 orná půda o výměře 5 m2, 
vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2.   
 
67. záměr pronajmout a následně prodat pozemek parc. č. 265/10 orná půda o výměře 3 518 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti  K - stav stavební a.s. - změna smluvních 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
68. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. MAJ-PR-
NS/32/2009/S ze dne 14. 9. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2010 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.11. 
 
69. znění „Prohlášení“ statutárního města Olomouce dle přílohy důvodové zprávy bod č. 
1.12.   
 
 
2. souhlasí 
s tím, že náhradu za užívání pozemku parc. č. 570 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 nebude po paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
vymáhat dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. st. 606 
zast. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
(budoucím vlastníkem pozemku bude statutární město Olomouc) dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 
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2. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 287 ostat. 
pl. o výměře 1 059 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. společnosti AUTO HÉGR, a. s. o pronájem pozemku parc. č. 612/31 ostat. pl. o výměře 90 
m2 v k. ú. Neředín a části pozemku parc. č. 240/8 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného  břemene obsahující právo chůze a 
jízdy přes pozemky parc. č. 256/1 ostat. pl.,  parc. č. 250/2 ostat. pl. a parc. č. 250/3 ostat. 
pl., vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch pozemků  parc. č. 251/3 orná půda, 
parc. č. 307/1 orná půda, parc. č. 293/1 orná půda a parc. č. 294/3 ostat. pl., vše v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
5. společnosti Dalkia Česká republika, a.s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 124/12 ostat. pl., 
parc. č. 124/21 ostat. pl., parc. č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 124/4 ostat. pl., parc. č. 125/10 
ostat. pl., parc. č. 125/9 ostat. pl., parc. č. 131 ostat. pl., parc. č. 104/5 ostat. pl., parc. č. 
134/3 ostat. pl., parc. č. 125/2 ostat. pl., parc. č. 125/20 ostat. pl., parc. č. 105/54 ostat. pl., 
parc. č. 105/18 ostat. pl., parc. č. 105/23 ostat. pl., parc. č. 150/3 ostat. pl., parc. č. 116/12 
ostat. pl., parc. č. 105/46 ostat. pl., parc. č. 105/45 ostat. pl., parc. č. 105/31 ostat. pl., parc. 
č. 105/30 ostat. pl., parc. č. 149 ostat. pl., parc. č. 75/73 ostat. pl., parc. č. 75/83 ostat. pl., 
parc. č. 75/71 ostat. pl., parc. č. 75/72 ostat. pl., parc. č. 75/135 ostat. pl., parc. č. 116/4 
ostat. pl., parc. č. 284/2 ostat. pl., parc. č. 284/1 ostat. pl., parc. č. 75/115 ostat. pl., vše v k. 
ú. Olomouc - město, parc. č. 792/2 ostat. pl., parc. č. 631/2 ostat. pl., parc. č. 815 ostat. pl., 
parc. č. 480/29 ostat. pl., parc. č. 300/4 ostat. pl., parc. č. 590/4 ostat. pl., parc. č. 289/9 
ostat. pl., parc. č. 631/1 ostat. pl., parc. č. 310/8 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. za jednorázovou úhradu ve 
výši 100 000,- Kč + DPH 20 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
6. společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o úplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování optického kabelového vedení na části pozemku parc. č. 824/2 
ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 
573/4 ostat. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 3 m2 vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat od společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. náhradu za 
užívání pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. 
O výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc za období od 1. 12. 2009 do 30. 9. 
2011 ve výši 10% z ceny pozemku, tj. 150,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
T: 13.12.2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 10. 2010, bod programu 2, bod 1.19. ve věci udělení souhlasu 
za podmínek dle důvodové zprávy společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. s umístěním 
stavby bytového domu, 4 parkovacích stání, zpevněné plochy pro umístění nádob na 
komunální odpad, vč. paravánu, chodníků a doplnění herních prvků na stávajícím dětském 
hřišti na části pozemku parc. č. 287 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
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2. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 4.9. ve věci doporučení ZMO 
schválit odprodej části pozemku parc. č. 287 ostat. pl. (dle GP parc. č. 287/2 ostat. pl.) 
o výměře 932 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 
za kupní cenu ve výši 1 157 580,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod 4.9. ve věci doporučení ZMO 
schválit směnu části pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) 
o výměře 142 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE 
INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. (dle GP parc. č. 287/3 ostat. 
pl.) o výměře 142 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že společnost GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. uhradí statutárnímu městu 
Olomouc cenový rozdíl ve výši  12 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
4. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2011, bod programu 2, bod důvodové zprávy 4.6. ve věci 
schválení pronájmu 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 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
5. usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011 bod programu 2, bod 3.13 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
6. usnesení RMO ze dne 6. 9. 2011 bod programu 2, bod 3.7. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně 
jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemku parc. č. 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
 
6. trvá 
na usnesení ze dne 5. 4. 2011 a 16. 8. 2011 a nevyhovuje žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
o rozdělení nebytového prostoru o výměře 287 m2 na restauraci a vinotéku a o pronájem 
nebytového prostoru vinotéky v 1.NP budovy č.p. 551, Sokolská č.o. 48, na pozemku 
parc.č.st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
 
7. nesouhlasí 
s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 9. 2013 a s 
prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 9. 2014 při 
pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 632 o výměře 641 m2 a části pozemku 
parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
 
8. neschvaluje 
vymáhání škody po právním zástupci nezletilého xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 6.6. 
 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/10 o výměře  
23 572 m2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za budovu č. p. 76 (stavba technického vybavení), včetně přístavby na 
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pozemku parc. č. st. 97 zast. pl. a částech pozemků parc. č. 31/8 orná půda, parc. č. 31/55 
orná půda a parc. č. 31/59 orná půda,  budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. 
č. st. 126 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 127 zast. pl., 
budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., budovu bez č. p./č. 
e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 191 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. 
(stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 192 zast. pl., včetně venkovních 
úprav, tj. vodovodní a kanalizační přípojky a dvou skleníků umístěných na pozemku parc. č. 
st. 97 zast. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2.    
 
2. darování pozemku parc. č. 312/3 o výměře 233 m2, části pozemku parc. č. 292/2 
o výměře 3 299 m2 (dle GP díl "c"), částí pozemku parc. č. 292/5 o celkové výměře 80 m2 
(dle GP díly "f" a  "h"), částí pozemku parc. č. 309 o celkové výměře 261 m2 (dle GP díly "k" 
a "m") a částí pozemku parc. č. 310/1 o celkové výměře 365 m2 (dle GP díly "o" a "q"), vše 
orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
3. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, 
mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády 
Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích  parc č. 315/10 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 orná 
půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a 
statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě 
ve výši  6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
4. prodej části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 152 m2 (dle GP parc. č. 1116/10) 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 220 
600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
5. prodej části 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 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
108 740,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
6. prodej části 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 společnosti Elektromontáže BLESK, s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 661 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
7. prodej částí pozemků parc. č. 1420/10 zahrada o výměře 28 m2 (dle GP díl „b“) a parc. č. 
1420/12 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
společnosti SMP Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 38 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
5.8. 
 
8. prodej částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl 
„a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR – Agentuře 
ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 15 350,-Kč + náklady za 
vypracování znaleckého posudku č.  3419/51/10 ve výši 4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5.9. 
 
9. prodej pozemku parc. č.  st. 1199/2 zast.  pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.10. 
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10. prodej části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP parc. č. 1347/14 
ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 23 414,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
11. prodej pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku parc. č. 652/1 
lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. č. 779/1 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. 
za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
12. prodej části 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 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 11 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
13. prodej části 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 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 11 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 
14. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1152 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha  o výměře 351 
m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku parc. 
č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 
15. prodej pozemku parc. č. 1253/9 trvalý travní porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. Hynkov, 
obec Příkazy panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  222 760,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.16. 
 
16. prodej pozemků parc. č. 703/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 ostat. pl. 
o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 150 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 
17. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 89 m2 (dle GP parc. č. 247/42) 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 31 446,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 
18. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 52 m2 (dle GP parc. č. 247/53) 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 606,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 
19. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 247/54) 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 206,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 
20. výkup ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 2008/18 orná půda o výměře 211 m2 
z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 1 130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.19.    
 
21. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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22. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
23. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení kanalizačního řadu 
budovanou v rámci stavby „Novostavba RD“,  na pozemku parc. č. 120/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
24. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení kanalizačního řadu budovanou v rámci stavby „Novostavba RD“,  na pozemku 
parc. č. 120/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
25. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/3/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
26. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene č.  MAJ-PR-BKS/17/2008/S ze dne 2. 4. 2009 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.11. 
 
27. výkup části pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 5 339 m2 (dle GP parc. č. 
1081/120) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. 
s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  10 000 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dohodou dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 287 
ostat. pl. o výměře 932 m2 (dle GP parc. č. 287/2 ostat. pl.) v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
  
2. žádosti společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. st. 
606 zast. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 
287 ostat. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. 287/3 ostat. pl.)  v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. žádosti společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o uzavření budoucí směnné smlouvy 
na část pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 287 ostat. 
pl. o výměře 1 059 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení termínu prodeje pozemku parc. 
č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 146 
m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
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5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná 
půda o výměře 47 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 27. 4. 
2010, bod programu  5, bod  13 ve věci výše kupní ceny při  odprodeji pozemku parc. č. 805 
lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č. 799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 
799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 14/17 
zahrada o výměře 183 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. 
č. 573/4 ostat. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 3 m2 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 26 ve věci schválení odprodeje 
pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. o výměře 30 
m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 122 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod dodatku důvodové zprávy 23 ve 
věci schválení odprodeje částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 
m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel 
ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 17 410,-Kč + 
náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
5.9. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 12 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části 
pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku 
parc. č. 779/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc společnosti Povodí Morava, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.12. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 5, bod 37 ve věci schválení odprodeje 
pozemků parc. č. 703/1 lesní půda o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 lesní půda o výměře 268 
m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 133 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 
 
13. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi podepsat „Prohlášení“, dle přílohy důvodové 
zprávy bod č. 1.12.    
T: 1.11.2011 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc a 
v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem jeho umístění, provozování, 
oprav, úprav, údržby, změn či odstranění, a to na pozemku parc.č. 200 ostatní plocha, 
parc.č. 343/1 ostatní plocha, parc.č. 389/1 ostatní plocha a parc.č. 419/1 ostatní plocha, vše 
v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
správě nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa silnic Olomouckého kraje. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem jeho umístění, provozování, 
oprav, úprav, údržby, změn či odstranění, a to na pozemku parc.č. 1188 ostatní plocha, 
parc.č. 1338 ostatní plocha, oba v k.ú. Droždín, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 599/8 
ostatní plocha v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, správě nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa silnic Olomouckého kraje. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. revokuje 
část  usnesení Rady města Olomouce ze dne 29.6.2010 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu umístění a 
provozování kanalizačního vedení na pozemcích, parc. č. 392/11 ostatní plocha - silnice 
o výměře 10546 m2,  parc. č. 71/13 ostatní plocha - silnice o výměře 2685 m2, parc. č. 
100/10 ostatní plocha -  silnice o výměře 15212 m2, parc. č. 100/13 ostatní plocha - silnice 
o výměře 246 m2  a parc. č. 291/10 ostatní plocha- silnice o výměře 13543 m2, vše v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje 
a v právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, 
úpravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení.  Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 428.    631,- Kč + 20 % DPH 
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a 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu 
umístění a provozování kanalizačního vedení na pozemcích, parc. č. 392/11 ostatní plocha - 
silnice o výměře 10546 m2,  parc. č. 71/13 ostatní plocha - silnice o výměře 2685 m2, parc. 
č. 100/10 ostatní plocha -  silnice o výměře 15212 m2, parc. č. 100/13 ostatní plocha - silnice 
o výměře 246 m2  a parc. č. 291/10 ostatní plocha- silnice o výměře 13543 m2, vše v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje 
a v právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, 
úpravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení.  Věcné břemeno bude 
zřízeno dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 476 trvalý travní porost, parc.č. 478 trvalý 
travní porost, parc.č. 487 trvalý travní porost, parc.č. 488 trvalý travní porost, vše v k.ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a parc.č. 482 trvalý travní porost v k.ú. Radíkov u 
Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví TOURIST CENTRUM s.r.o. za nově vzniklý 
pozemek  parc. č. 615/12 ostat.  pl. o výměře 476 m2, pozemek parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o 
výměře 12 m2,  parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o 
výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o 
výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o 
výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 
20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl. o výměře 20 m2, 
parc. č. st. 1906 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2  zast. pl. o výměře 2 m2, parc. 
č. st. 1910/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 
1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 
1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 
zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl. 
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl. 
o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 615/3 ost. pl. o výměře 
124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu na základě dohody smluvních stran ve výši dle 
důvodové zprávy  
 
a zároveň  
 
nevyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej parc.č.st. 1746 o výměře 20 m2 v k.ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc,dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 10057 - zadání  
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. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Energeticky úsporná opatření na veřejných budovách, Olomouc – 3 žádost“ archivní číslo 
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10057 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11086 - revokace zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod č. 1 a 2 b) usnesení RMO č. 5 ze dne 4.10.2011 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. nové podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery v MPR“ archivní 
číslo 11086. 
 
3. ustavuje 
v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků ve 
složení dle důvodové zprávy. 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 11083 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Nákup osobního vozidla pro odbor správy“ archivní číslo 11083 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 11045 - 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 "Výběr pojišťovacího makléře" archivní číslo 11045. 
b) že zadávací řízení provede firma APC Consulting s.r.o. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy. 
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b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
8 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti ADRAS REALITY s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 352 (Tomkova 40) 
na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 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, za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.1. 
 
3. 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 01. 02. 2012 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 
-    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). Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. 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. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 1182 (Mošnerova 3) na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná 
plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 
491 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (dle  geometrického plánu č. 1797-352/2011) 
se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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5. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího energetickému věcnému břemeni práva přístupu a užívání 
budovy č. p. 1182 (Mošnerova 3) na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
za účelem užívání tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně regulačních 
zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a na odběrné 
tepelné zařízení budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie do 
napojených objektů, to vše ve prospěch oprávněného z věcného břemene společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s., IČ 47677511, za opakovanou úplatu ve výši 100,- Kč ročně, 
kdy úplata současně zahrnuje i paušální náhradu přiměřených nákladů na zachování a 
opravy budovy a rozvodů, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. schvaluje 
pronájem nebytových prostor 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, zastavěná plocha a nádvoří, v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ČESKÉMU ROZHLASU – změna smluvních podmínek, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
pronájem nebytových prostor 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. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat volnou bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na 
pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554,  vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.071.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.260.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 07. 12. 2011 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
TRNKOVA 20“. 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 01. 12. 2011 
v 11:15 hod, dle důvodové zprávy bod  1.4. 
 
9. 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 07. 12. 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 
CHARKOVSKÁ 7“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci 
ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude 



 20

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 01. 12. 2011 
v 9:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
10. 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 07. 12. 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 1.6. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 726.500,- Kč, z toho 
náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny bytové jednotky 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, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.352.589,- 
Kč, z toho za jednotku 2.901.557,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 402.592,- Kč, za 
pozemek parc. č. st. 400/5 částku 39.894,- Kč a náklady 8.546,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.8. 
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14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx ve věci poskytnutí slevy z kupní ceny za prodej bytové 
jednotky č. 554/19 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, 
vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/28008 na 
společných částech domu č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
ve výši 8.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu 431/27148 pozemku parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 363 m2, pozemku parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2,  
a pozemku parc. č. st. 1177, zastavěná plocha  nádvoří, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 726,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu příjmení kupujících u bytové jednotky č. 668/15 – xxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxx, nyní provdaná xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, u bytové jednotky č. 669/6 
– xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, nyní provdaná xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, 
u bytové jednotky č. 669/5 – xxxxxxxxxxxxxx, nyní xxxxxxxxxx, všechny jednotky se nachází 
v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) na pozemcích parc. č. st. 917, 918, oba zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.10. 
 
17. revokuje 
část svého usnesení ze dne 16. 08. 2011 bod 11, část 21 ve věci doporučení ZMO schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideálních 2/5 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč, podíl o velikosti ideálních 2/5 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/5 paní 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 18.232,- Kč, kupní cena celkem 91.160,- Kč, z toho pozemek 
88.160,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 123, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 304 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideálních 2/5 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč, podíl o velikosti ideálních 2/5 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 36.464,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/5 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 18.232,- Kč, kupní cena 
celkem 91.160,- Kč, z toho pozemek 88.160,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 1.11. 
 
19. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 429/9, zahrada, o výměře 451 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
20. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, o výměře 
396 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, pronajatého smlouvou č. majpráv. 1408/M/2000/Pl 
ze dne 31. 03. 2000, ke dni vzniku účinnosti nové smlouvy o nájmu, dle důvodové zprávy 
bod 1.13. 
 
21. schvaluje 
pronájem části 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 1.13. 
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22. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. st. 308, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
23. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a ukládá odboru majetkoprávnímu předkládat orgánům 
města ke schválení prodeje tzv. zůstatkových pozemků (pozemky pod prodanými domy, 
které byly v minulosti vlastnictvím města, a pozemky tvořící jeden funkční celek s prodanými 
domy) s prodejní cenou vypočtenou: 
- u zůstatkových pozemků s výměrou do 100 m2 bude základ kupní ceny stanoven tak, 
že cena obvyklá dle znaleckého posudku bude vynásobena koeficientem 0,1 plus budou 
připočteny náklady vynaložené v souvislosti s prodejem nemovitosti (znalecký posudek, 
geometrický plán, apod.), 
– u stavebních zůstatkových pozemků s výměrou nad 100 m2 bude základ kupní ceny 
stanoven tak, že cena obvyklá dle znaleckého posudku bude vynásobena koeficientem 0,2 
plus budou připočteny náklady vynaložené v souvislosti s prodejem nemovitosti (znalecký 
posudek, geometrický plán, apod.), 
– u ostatních nezastavěných zůstatkových pozemků s výměrou nad 100 m2 bude 
základ kupní ceny stanoven tak, že cena obvyklá dle znaleckého posudku bude vynásobena 
koeficientem 0,5 plus budou připočteny náklady vynaložené v souvislosti s prodejem 
nemovitosti (znalecký posudek, geometrický plán, apod.), dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Plnění POH, spolupráce s Olomouckým krajem v oblasti OH   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem memoranda 
 
3. ukládá 
předložit text memoranda na nejbližším jednání ZMO 
T: 15. 11. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
informovat Olomoucký kraj o stavu projednávání problematiky 
T: 1. 11. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
5. doporu čuje 
ZMO schválení textu předloženého memoranda 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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10 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 část B 
 
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 ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy  - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2011 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení žádostí do soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2011 ze soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
12 Plnění rozpo čtu SMOl  za 1 -  9/2011 včetně vyčíslení úspor 

roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrh rozpočtových změn roku 2011, vyplývajících z předložené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
13 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2012 -  objednávky ve řejných 

služeb u akciových spole čností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
předložit RMO  obsah projektu rekonstrukce oranžerie včetně předpokládané ekonomiky 
T: 29. 11. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
14 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1a) 
b) Synkova 4, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Synkova 4, Olomouc, č.b. 17, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1c) 
d) Polská 57, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1d) 
e) Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1e) 
f) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1f) 
g) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1g) 
h) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1h) 
ch) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 1ch) 
i) Topolová 4, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2a) 
j) Topolová 4, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2b) 
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k) Topolová 6, Olomouc, č.b. 31, o velikosti 1+kk se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 2c) 
l) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 0+2 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
ČR - Krajské ředitelství policie Svm kraje, Švédská 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc 
 
b) na 2 roky - DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
ČR - Krajské ředitelství policie Svm kraje, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc - 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc - 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc - 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d) 
 
3. s výměnami bytů:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6 a, b) 
 
4. s přechody nájmů bytů:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a, b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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15 OZV o místn ím poplatku za užívání ve řejného prostranství, 
kterou se m ění a dopl ňuje  OZV č. 10/2010 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství ve znění OZV č. 16/2010, č.3/2011, č. 7/2011 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
16 OZV o zákazu konzumace alkoholic kých nápoj ů a žebrání na 

veřejných prostranstvích  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou důvodovou zprávu 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecně závaznou vyhlášku SMOl o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích s účinností dnem 1.1.2012 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
17 Botanická zahrada, rozárium a Korunní pevn ůstka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vymístění humusového hospodářství z botanické zahrady 
 
3. ukládá 
nárokovat částku dle důvodové zprávy do provozního rozpočtu roku 2012 
T: 1. 11. 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
navrhnout harmonogram přesunu zázemí botanické zahrady nebo alespoň jeho části 
(mechanizace a sklady) a tento postup provázat s návrhem na odstranění objektů ve 
špatném stavebně technickém stavu v předpolí  hradby 
T: duben 2012 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
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5. ukládá 
předložit RMO návrh řešení lokality rozária včetně možnosti posouzení záchranného 
transferu růží  
T: pololetn ě 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
18 ASO park - revitalizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr revitalizace ASO parku 
 
3. souhlasí 
s postupem dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
zařazení částky 200.000,- Kč na zpracování studie revitalizace ASO parku do soupisu 
nekrytých požadavků 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
19 Cyklistické stezky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat dle bodu 5. důvodové zprávy 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
20 Management plán památky UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
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2. souhlasí 
s dokumentem "Olomouc - Čestný sloup Nejsvětější Trojice - Management plán památky 
UNESCO" 
 
3. ukládá 
předložit dokument "Olomouc - Čestný sloup Nejsvětější Trojice - Management plán památky 
UNESCO" ke schválení ZMO 9.11.2011 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dokument "Olomouc - Čestný sloup Nejsvětější Trojice - Management plán památky 
UNESCO" 
T: nejbližší zasedání ZMO 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
21 Celková oprava lesní cesty Horecká - II.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt "Celková oprava lesní cesty Horecká - II.etapa" do 
vyhlášeného 14. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 
2007 - 2013 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 2.5 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
22 Obnova vozového parku tramvají  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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23 IPRM - aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vytvoření nové aktivity 1.2.3. v rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc  
 
3. schvaluje 
převedení části nevyčerpané alokace z IPRM Městské parky do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc  
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
24 Založení krajinného prvku Holický les  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh cestní sítě, mobiliáře, řešení dostupnosti a ostatních aspektů  rekreačního 
využití Holického lesa vč. odhadu nákladů realizace 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
25 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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26 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování na tř. Kosmonautů dle upraveného bodu 1. důvodové 
zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Žilinská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici 28. října a Slovenská dle bodu 3. důvodové 
zprávy 
 
5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 4. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
27 Změny jízdních řádů a dodatky ke smluvnímu jízdnému  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů dle varianty B důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smluvnímu jízdnému s dopravcem DPMO  
 
4. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smluvnímu jízdnému s dopravcem Veolia Transport Morava  
 
5. ukládá 
podepsat dodatky ke smluvnímu jízdnému s dopravci 
T: 15. 11. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
28 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
vyřazení staveb z evidence majetku a účetnictví města dle bodu I. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z evidence a účetnictví města dle bodu II. důvodové 
zprávy 
 
 
4. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z evidence a účetnictví města dle bodu III. důvodové 
zprávy 
 
5. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje Minolta EP - 3050 z evidence a účetnictví města dle bodu IV. 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
vyřazení herního prvku z evidence a účetnictví města dle bodu V. důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
vyřazení nefunkčního a poškozeného majetku z evidence a účetnictví města dle bodu VI. 
důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
vyřazení majetku v nájmu a správě společnosti OLTERM & TD Olomouc a.s..dle bodu VII. a 
bodu VIII. důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
prominutí pohledávek do 20.000,- Kč dle bodu IX, část 2, 7 důvodové zprávy 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávek nad 20.000,- Kč dle bodu IX., část 1,3,4,5,6 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
29 Dodatek č. 16 ke Smlouv ě o nájmu, správ ě a provozování 

Plaveckého stadionu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 16 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat schválený Dodatek č. 16 
T: 15. 11. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
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30 Využití podpory poskytnuté ob čanskému sdružení SPOLU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
31 Využití podpory poskytnuté Charit ě na projekt Krizové centrum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
32 Využití podpor a pronájem majetku - Olomoucká kina  s.r.o.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná opatření dle 1. až 3. bodu předložené důvodové zprávy  
T: 1. 11. 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
realizovat navrhovaná opatření dle bodu 4. předložené důvodové zprávy 
T: 1. 11. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
řediteli Správy nemovitostí Olomouc realizovat navrhovaná opatření dle bodu 5. předložené 
důvodové zprávy 
T: 1. 11. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
realizovat navrhovaná opatření dle bodu 6. předložené důvodové zprávy 
T: 29. 11. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru evropských projekt ů 
vedoucí odboru kancelá ř primátora 
vedoucí odboru ochrany 
vedoucí odboru sociálních v ěcí 
vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
vedoucí odboru životního prost ředí 
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6. ukládá 
realizovat navrhovaná opatření dle bodu 7. předložené důvodové zprávy 
T: březen 2012 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
33 Využití podpory poskytnuté ob čanskému sdružení Musica Viva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
34 TyfloCentrum o.p.s. -  změna v rozpo čtu projektu v oblasti 

bezbariérových úprav  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny v rozpočtu projektu dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
35 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
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36 Žádost o.s. JITRO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním sídla nově vzniklých organizací v objektu města dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
37 Nekryté požadavky 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky ve výši 200.000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
38 Vánoční trhy 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený návrh konkrétní podoby vánočních trhů 2011 
 
3. pověřuje 
věcně příslušného náměstka uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě o pořadatelství 
Olomouckých vánoc 
T: 1. 11. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. souhlasí 
s předloženým návrhem provozu kluziště v měsících listopad 2011 až únor 2012 
 
5. pověřuje 
ekonomického náměstka zařadit odpovídající částku do návrhu rozpočtu SMOl 2012 
T: 1. 11. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
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39 Výběrové řízení na ředitele VFO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu o postupu při realizaci výběrového řízení na ředitele Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. 
 
2. ukládá 
kompetenčnímu náměstkovi zabezpečit ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. 
realizaci jednotlivých kroků 
 
T: 13. 12. 2011 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
40 Projekt "BRKO" - schválení podmínek dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D242000761/2 v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2007-2013 na realizaci projektu s názvem "Rozšíření odděleného 
sběru BRKO v Olomouci" 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Potvrzení o přijetí dotace v rámci 
Operačního programu Životní prostředí pro projekt s názvem "Rozšíření odděleného sběru 
BRKO v Olomouci" 
 
4. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
41 Mateřská škola Olomouc, Herrmannova  1 -  výjimka z po čtu 

dětí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu  Olomouc, Herrmannova 1, pro školní rok 
2011/2012 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku mateřské školy 
T: 1. 11. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
42 Stanovení termínu a návrh programu 8. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 8. zasedání ZMO: na středu 09.11.2011 od 9:00 hodin 
- místo konání 8. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 8. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 43. 
 
 
43 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 44. 
 
 
44 Monster truck show - zajišt ění plochy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
vyhovět žádosti dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
 



 38

45 Zahrani ční služební cesta Bratislava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
 


