
 

USNESENÍ 
 

z 28. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 1. 11. 2011  
 
 

Poznámka:  
-   zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
-     do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 1.11.2011 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
usnesení RMO bod č. 9, část 5 ze dne 15. 6. 2011 týkající se Letiště a kasáren Neředín - 
zahájení jednání s vlastníky pozemků ve věci výkupů a ve věci úpravy rozsahu pronájmů  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. podnájem části nebytových prostor o výměře 12 m2 v domě č.p. 572 (objekt občanské 
vybavenosti), Sokolská 25,  na pozemku parc. č.  15, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc, pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 1.4. 
 
2. změnu smluvních podmínek nájemci Olomoucká kina, s.r.o., v nebytových prostorách 
v domě č.p. 572 (objekt občanské vybavenosti), Sokolská 25,  na pozemku parc. č.  15, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod č. 1.4. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 93/20 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. předběžný záměr vykoupit pozemek parc. č. 580 lesní pozemek o výměře 7 225 m2 v k. ú. 
Hlubočky, obec Hlubočky v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 
1/3), pana xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3), pana xxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/3) do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. předběžný záměr vykoupit pozemky parc. č. 579 o výměře 7 008 m2 a parc. č. 582 
o výměře 8 285 m2, vše lesní pozemek  v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4), 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), pana xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), pana 
xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy    
bod č. 2.3. 
 
6. záměr prodat pozemky parc. č. 1062/5 ostat. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 446/2 ostat. pl. 
o výměře 75 m2, část parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 391 m2 (dle GP parc. č. 
1062/103), část parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 1 749 m2 (dle GP díl „a“), část parc. č. 
938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 m2 (dle GP díl „b“) a část parc. č. 938/23 ostat. pl. o výměře 
11 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
7. záměr pronajmout pozemky parc. č. 696/1 lesní pozemek o výměře 46 m2 a parc. č. 696/2 
ostat. pl. o výměře 229 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
8. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 82,83 m2 v 1.PP v budově č.p. 
628 (objekt občanské vybavenosti), Náves Svobody č.o. 38, na pozemku parc. č. 393 zast. 
pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc občanskému sdružení Heřmánci dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6.     
 
9. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 20,04 m2 v 1.PP v budově č.p. 
628 (objekt občanské vybavenosti), Náves Svobody 38, na pozemku parc. č. 393 zast. pl. 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc sdružení Klub dvojčat a vícerčat Morava, o.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
10. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 99,3 m2 v 1.PP v budově č.p. 
628 (objekt občanské vybavenosti) Náves Svobody 38, na pozemku parc. č. 393 zast. pl.       
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Dvanáctka Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 
2.8. 
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  546/2 ostat. pl. o výměře 25 m2  v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
12. záměr pronajmout část  pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 51 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
13. záměr prodat pozemky parc. č. 46/1 zahrada o výměře 2 489 m2 a parc. č. 46/2 zahrada 
o výměře 359 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 
14. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 v k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až 
po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
15. záměr pronajmout informační vitrínu umístěnou na pozemku parc. č. 1577 ostat. pl.         
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 190 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obce Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
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17. záměr prodat část pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 515/80 ostat. pl.) 
o výměře 301 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
18. záměr prodat část pozemku parc. č. 80/10 ostat. pl. o výměře 81 m2 a část pozemku 
parc. č. 80/22 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 80/22 ostat. pl.), vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
19. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.17. 
 
20. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5 250 
m2 a pozemek parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 108 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc Tělocvičné jednotě Sokol Olomouc - Nový Svět – změna smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
21. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 
na pronájem pozemků parc. č. st. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 
17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavřené se 
společností ART INTERIER TEICHMANN s.r.o., a to z důvodu nezaplacení splatného 
nájemného ani do splatnosti dalšího nájemného dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
22. podání žaloby na zaplacení dlužné náhrady za užívání pozemků a dlužného nájemného 
dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2009/Plh ze dne 1. 6. 2009 na pronájem pozemků 
parc. č. st. 214 zast. pl. o výměře 534 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 
860 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavřené se společností ART 
INTERIER TEICHMANN s.r.o., a to vůči společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. 
a vůči xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
23. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 1681 zast. pl. o výměře  
17 m2 a parc. č. st. 1682 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.6.   
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 857 m2, části 
pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 243 m2, pozemek parc. č. 185/3 ostat. pl. 
o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1601/2 trvalý 
travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti       
AUTA Z EU s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
25. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemku  parc. č.  1937  ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
26. 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.  1937  ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
27. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku  parc. č.  1937  ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
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28. 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 pozemcích parc. č. 202/2 ostat. pl., parc. č. 202/1 ostat. pl., parc. č 200/1 ostat. pl., parc. 
č. 200/3 ostat. pl., vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
29. 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 plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 202/2 ostat. pl., parc. č. 
202/1 ostat. pl., parc. č 200/1 ostat. pl., parc. č. 200/3 ostat. pl., vše v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
30. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 202/2 ostat. pl., parc. č. 202/1 ostat. 
pl., parc. č 200/1 ostat. pl., parc. č. 200/3 ostat. pl., vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
31. 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.  1955/3  ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
32. 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 na pozemku  parc. č.  1955/3  ostat. pl. v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11. 
 
33. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na na pozemku  parc. č.  1955/3  ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.11. 
 
34. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 
600 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
35. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené 
se společností Lesy města Olomouce, a.s., ve které dojde ke zúžení předmětu nájmu o část 
pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 18 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
36. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené 
se společností Lesy města Olomouce, a.s., ve které dojde ke zúžení předmětu nájmu o část 
pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 30 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 79/30 a parc. č. 79/31, vše ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 
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38. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 79/30 
a parc. č. 79/31, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
39. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 198 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a na pozemcích parc. č. 79/3, parc. č. 
79/2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 115/19 ostat. pl. v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje a budoucím vlastnictví statutárního 
města Olomouce, vše ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 198 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a na pozemcích 
parc. č. 79/3, parc. č. 79/2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 
115/19 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje a budoucím 
vlastnictví statutárního města Olomouce, vše ve prospěch Olomouckého kraje dle důvodové 
zprávy bod č. 5.7. 
 
41. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 79/2, ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a pozemku parc. č. 198, ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím 
vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.7. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizačních přípojek na pozemku parc. č. 79/2, ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a pozemku parc. č. 198, 
ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
a budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
43. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 79/3 a parc. č. 79/2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a na pozemcích parc. č. 198 a parc. č. 
79/30, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 79/3 a parc. č. 79/2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a na 
pozemcích parc. č. 198 a parc. č. 79/30, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, vše 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
45. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 79/3 a parc. č. 79/2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a na pozemku parc. č. 79/30 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím 
vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.7. 
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46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 79/3 a parc. č. 79/2, vše ostat. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje a na pozemku parc. 
č. 79/30 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a budoucím vlastnictví Olomouckého kraje, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
47. pronájem částí pozemků parc. č. 721/1 orná půda o výměře 1 056 m2 a parc. č. 721/2 
orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství 
Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
48. pronájem části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 5 700 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 2 676 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
50. svěření jezu na Mlýnském potoce v km 0,769 do správy odboru životního prostředí 
Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 1. 2012 
u smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost 
o výměře 6 135 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č. 111/26 
ostatní plocha o výměře 16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc  uzavřené se 
společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Gastro Business s.r.o. o pronájem částí pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. 
o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.1. 
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků  parc. č. 590/4 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 718/8 o výměře 1 m2  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 1468/13 
o výměře 1 m2, parc. č. 1458/1 o výměře 1 m2 a 693/2 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, parc. č. 807/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 824/2 o výměře 1 m2, vše  v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1917/3 o celkové výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 460/7 
o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, vše ostat. pl. obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o pronájem části 
pozemku parc. č. 1420/3 ostat. pl. o výměře 167 m2, vč. komunikace, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat po panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx náhradu za užívání 
pozemků parc. č. 2235 zast. pl. o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. pl. o výměře 1458 m2, 
parc. č. 2237 zast. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 
2239 zast. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2 a parc. č. 2240 
ostat. pl. o výměře 16308 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov bez právního titulu ve výši 
12.456,- Kč/měsíc za období od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009, ve výši 12.646,-  Kč/měsíc 
za rok 2010 a ve výši 12.878,- Kč/měsíc za období od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011 dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
T: leden 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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5. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 4.1. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 2.2. ve věci schválení výpovědi 
smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 165 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 2.2. ve věci schválení výpovědi 
smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 
3. usnesení RMO ze dne 29. 11. 2010, bod programu 2, bod důvodové zprávy 3.2. ve věci 
schválení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 136,159 m2 v suterénu v budově 
č. p. 628 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 393 zast. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc občanskému sdružení Heřmánci dle důvodové zprávy bod č. 
2.6.   
 
4. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010 bod programu 2, bod 2.15 ve věci  schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2  a části pozemku parc. č. 546/2 ostat. 
pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 
 
5. usnesení RMO ze dne 31. 5. 2011, bod programu 2, bod 3.10 ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u  pronájmu části pozemku parc. č. 556/3 ostat. pl. o výměře 8 m2        
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.7. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na vodní dílo – jez na Mlýnském potoce v km 
0,769 na pozemku parc. č. 138/3 vodní plocha (podle geometrického plánu č. 1029-7/2010 
ze dne 14. 4. 2011 pro vyznačení vodního díla se bude jednat o pozemek parc. č. st. 1867 
zast. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc se společností M O.TRADING spol. s r.o. 
při kupní ceně ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. výkup vodního díla – jezu na Mlýnském potoce v km 0,769 na pozemku parc. č. 138/3 
vodní plocha (podle geometrického plánu č. 1029-7/2010 ze dne 14. 4. 2011 pro vyznačení 
vodního díla se bude jednat o pozemek parc. č. st. 1867 zast. pl.) v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc z vlastnictví společnosti M O.TRADING spol. s r.o. do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
3. prodej pozemku parc. č. 2/26 trvalý travní porost o výměře 85 m2 a části pozemku parc. č. 
2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu  ve výši  212 326,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
5.2.    
 
4. prodej pozemku parc. č.  st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
5. prodej části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 2 016 m2 (dle GP parc. č. 831/23 
orná půda) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 3 715 130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
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6. prodej pozemku parc. č. 451/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky 
a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 691/4 lesní 
pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 10 870,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.       
 
7. prodej pozemku parc. č. 452/2 zast. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky 
a částí pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o celkové výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 691/5 
lesní pozemek o výměře 4 m2 a parc. č. 691/6 lesní pozemek o výměře 26 m2) v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23 920,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.6.     
 
8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 115/2 ostat. pl. 
o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 198 o výměře 165 m2, parc. č. 79/30 
o výměře 215 m2, parc. č. 79/31 o výměře 25 m2, parc. č. 85/32 o výměře 5 m2 a parc. č. 
85/7 o výměře 10 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi statutárním 
městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím 
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1060/2 ostat. pl. 
o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 115/19 ostat. pl. o výměře 65 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 79/2 o výměře 860 m2, parc. č. 79/3 o výměře 170 m2 
a parc. č. 85/31 o výměře 5 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi 
Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
10. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
chodníků budovaných v rámci stavby „II/448 a III/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic 
Dobrovského, Na Střelnici“, na pozemcích parc. č. 1060/3 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 861 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dále na pozemcích parc. č. 115/2 ostatní plocha, silnice a parc. č. 68/20 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v  k. ú. Lazce, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 79/29 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 198 ostatní plocha, silnice, parc. č. 85/32 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 85/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 79/31 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 79/30 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše 
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a Olomouckým krajem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 721/1 orná půda 
o výměře 1 056 m2 a parc. č. 721/2 orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní ceně ve výši 2 589 024,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
12. prodej pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části pozemku parc. č. 
1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši  961 
100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 
13. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností AIP-byty s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
14. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č.  MAJ-IN-
B/20/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností Lidl Česká republika v.o.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
6.2. 
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15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/16/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
6.3. 
 
16. uzavření  dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/32/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
 
17. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2010/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností DELTA servis, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
18. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
DELTA servis, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
19. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/23/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 
20. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
21. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
ABO valve, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 
22. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/37/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností REFI DEVELOPMENT s.r.o.  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 6.10. 
 
23. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 6.11. 
 
24. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu provizorní komunikace budovanou 
v rámci stavby „RD manželů xxxxxxxxxxxxx na parc. č. 506/1 v k. ú. Slavonín“,  na pozemku  
parc. č. 1176/2 zahrada, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 
26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
provizorní komunikace budovanou v rámci stavby „RD manželů xxxxxxxxxx na parc. č. 506/1 
v k. ú. Slavonín“,  na pozemku  parc. č. 1176/2 zahrada, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.14. 
 
27. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/18/2010/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod č. 6.15. 
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28. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/26/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.16. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 115/5 
zahrada o výměře 963 m2 a části pozemku parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 180 m2, vše     
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 115/5 zahrada o výměře 
1 775 m2 a parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. žádosti společnosti Ferona, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 93/20 ostat. pl. o výměře 
40 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 463/1 
ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 16 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje pozemků části parc. č. 1062/52 (dle GP parc. č. 1062/101 ostat. 
pl. a parc. č. 1062/102 ostat. pl.) o výměře 2 140 m2, parc. č. 1062/5 o výměře 236 m2, parc. 
č. 938/2 o výměře 1 582 m2, části parc. č. 938/23 (dle GP díl „a“) o výměře 76 m2 a parc. č. 
446/2 o výměře 75 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Tech 
Group a.s. za kupní cenu ve výši 4 219 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
10. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu dle dodatku k důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  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 pana 
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 právu provést stavbu na pozemku parc.č. st. 1487, parc.č. st. 1487/5 a 
budovách na nich stojících a na parc.č. 105/76, všechny v k.ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví Výstaviště Flora Olomouc, a.s., dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
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4. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 6.9.2011 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.168/16 ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc v rozsahu trvalého záboru cca 264 m2, který je 
ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany ČR 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího 
v právu uložení a provozování vodovodního řadu, kabelového vedení veřejného osvětlení, 
lampy VO, úprav komunikace a sadových úprav a v právu vstupu a vjezdu na pozemek 
parc.č. 168/16 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany ČR. Budoucí věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu, která bude určena na základě 
znaleckého posudku, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 11090 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Obnova vozového parku tramvají“ 
archivní číslo 11090 dle upravené důvodové zprávy 
 
2. deleguje 
a) do komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace členy dle důvodové zprávy.  
b) do  hodnotící komise  členy a  náhradníky dle upravené důvodové zprávy . 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Ing. Ivo Vlacha k  podpisu dokumentů souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11093 - zahájení , komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Obnova mobiliáře a povrchů v olomouckých historických sadech - Bezručovy a 
Čechovy  sady, dodatek k části  Čechovy  sady“ archivní číslo 11093. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem 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. 1. 
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6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit s prominutím dlužného nájemného a služeb ve výši 121.907,- Kč za pronájem 
nebytového prostoru o výměře 343,80 m2 v 1. PP budovy č. p. 889 (bytový dům), 
Masarykova č. o. 3, na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a společností JANIŠ Motosport, s.r.o. 
o zrušení věcného břemene zřízeného k domu č. p. 89 na pozemku parc. č. st. 65/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, a k pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to věcného břemene práva bezplatného užívání 
místností nacházejících se v 1. NP domu č. p. 89 na pozemku parc. č. st. 65/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to zasedací místnosti a sociálních 
zařízení po pravé straně od schodiště, dále právo volného příchodu do shora uvedených 
místností a právo volného odchodu z nich a právo přijímat ve vybraných místnostech 
veřejnost, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.275.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- 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 
GORAZDOVO NÁM. 4“. 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 8:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 
na společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 
na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec 
Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.347.250,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.585.000,- 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 STIBOROVA 22“. 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 
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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 10:00 hod., dle důvodové zprávy bod 
1.7. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1202/3 v domě č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku 
parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 2.193.000,- 
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.580.000,- 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 HORNÍ LÁN 25“. 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 10:30 hod., dle důvodové 
zprávy bod 1.8. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. 
Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše   
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za původní kupní cenu ve výši 133.241,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.9. 
 
8. schvaluje 
záměr  prodat bytovou jednotku č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. 
č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 
na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 
na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 604.500,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 930.000,- 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 B. NĚMCOVÉ 1“. 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 1.9. 
 
9. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 
m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
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10. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2,       
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 414/28, zahrada, o výměře 221 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 368/6, zahrada, o výměře 846 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 804, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m2, 
a pozemek parc. č. 399/62, zahrada, o výměře 402 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.15. 
 
14. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, jak je vyznačeno dle GP č. 1207-136/2011, 
ve prospěch nebytové jednotky č. 485/14 v budově č. p. 485 (Selské náměstí 65) 
na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.16. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1/2  
Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1/2 
Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 
263.625,- Kč, z toho pozemek 260.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.16. 
 
16. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku 
parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
173/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
85.000,- 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  LITOVELSKÁ 1“. 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. Termíny 
prohlídek nebytové jednotky budou realizovány  individuálně po dohodě se zájemci, dle 
důvodové zprávy bod 1.17. 
 
17. revokuje 
své usnesení ze dne 05. 04. 2011, bod 6, část 4 ve věci zřízení bezúplatného věcného 
břemene k budově (garáže) bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to přístup a užívání za účelem zřízení, 
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umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) 
a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a 
rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené 
vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy 
a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií ve prospěch 
statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.18. 
 
18. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene k jednotkám č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v budově (garáže) 
bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, a to přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, 
opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního 
zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních 
zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci 
a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů 
a technologií ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.18. 
 
19. schvaluje 
záměr pronajmout nebytový prostor – garážové stání č. 10 o výměře 15,60 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 373 (bytový dům), Balbínova č. o. 3, 5 na pozemku parc. č. st. 667, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.19. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny roku 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2011 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2011 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2011 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce 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: 6. 
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8 Rozpočtové zm ěny roku 2011 - pojistné pln ění zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit ZMO ke schválení návrh rozpočtové změny vyplývající z důvodové zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit tuto rozpočtovou změnu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2011 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
nařízení odvodu z investičního fondu Moravského divadla Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce návrh na vykrytí částek ze soupisu nekrytých 
požadavků a rozpočtovou změnu roku 2011 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vykrytí částek  ze soupisu nekrytých požadavků a rozpočtovou změnu roku 2011 dle 
důvodové zprávy  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
10 Nekryté požadavky odboru správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení požadavků odboru správy do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7. 1. 
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11 II B etapa protipovod ňové ochrany, rozpracovaná 
dokumentace pro stavební povolení  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uplatnit požadavky na úpravu dokončení dokumentace pro stavební povolení na II B etapu 
protipovodňové ochrany dle upravené důvodové zprávy 
T: 15. 11. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Polská 57, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
 
c) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  2 a, b, c, 3) 
 
2. s přechodem nájmu bytu:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 a, b,c,d) 
3. s vytipováním vhodného bytu pro Klíč - CSS Olomouc a s uzavřením nájemní 
smlouvy na městský byt vel. 1+2, nebo dva byty vel. 1+kk pro Klíč – CSS Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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13 IPRM Městské parky - hodnocení projekt ů 24. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - 
Rudolfova alej II. etapa uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Bezručovy sady - lávka uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy 
a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Dětské hřiště Michalské stromořadí uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
14 Závazek kone čného p říjemce -  Moravská cyklotrasa na území 

ORP Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků ve výši 2 944 100 Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Moravská cyklotrasa na území ORP 
Olomouc (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/22.01353) a s každoročním vyčleněním 
finančních prostředků ve výši 102 000 Kč po dobu 5 let  (tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 
510 000 Kč) od ukončení realizace projektu  z rozpočtu města  na zajištění udržitelnosti 
projektu  
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení závazek vyčlenění finančních 
prostředků  na zajištění finančního krytí vlastních zdrojů  na realizaci  a zajištění udržitelnosti 
projektu Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyčlenění finančních prostředků  ve výši  2 944 100 Kč z rozpočtu města  na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Moravská cyklotrasa na území ORP 
Olomouc (reg.číslo projektu: CZ.1.12/1.3.00/22.01353) a každoroční vyčlenění finančních 
prostředků ve výši 102 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 510 000 
Kč) od ukončení realizace projektu z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu.  
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5. schvaluje 
složení realizačního týmu projektu dle bodu 4 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Hospodá řská činnost SMOl - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Petice - zaslepení ulice Partyzánská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 15.11.2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
17 Náhradní parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr zajištění náhradního parkování po dobu konání Vánočních trhů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
18 Karty typu D  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení karty typu D dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
19 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
20 Žádost o partnerství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
partnerství Statutárního města Olomouce v projektu "Příběhové drama jako nástroj sociální 
prevence na základních školách", dle  důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
21 IPRÚ - Smlouvy o spolupráci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nové znění „Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ 
Olomouc“ uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s podpisem „Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ 
Olomouc“ se subjekty uvedenými v tabulce v bodu 2.2 důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
podpisem „Smluv o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ Olomouc“ 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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22 Tramvajová tra ť Nové Sady – fond na p řípravu projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Fondu na přípravu projektů 
v Programu švýcarsko-české spolupráce dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu prohlášení příjemce dotace dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
23 Školní jídelna p ři  Základní škole Olomouc, Zeyerova 28 -  

změna zápisu v rejst říku škol a školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení Rady města Olomouce ze dne 23.3.2010, bod 13, část 3, dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu zařazení školní jídelny při Základní škole Olomouc, Zeyerova 28 na školní jídelnu - 
výdejnu do rejstříku škol a školských zařízení od 1.9.2013 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
24 Vnit řní předpis o používání služebních mobilních telefon ů 

u statutárního m ěsta OIomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů u statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 2. 11. 2011  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
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25 Návrh obsazení objekt ů radnice, Hynaisova I. a Hynaisova II.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nové předpokládané rozmístění odborů dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat investora o schváleném rozmístění odborů v objektu Hynaisova II. 
T: 15. 11. 2011 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 1. 
 
 
26 Inventarizace majetku a závazk ů SMOl za rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
tajemníkovi personálně zajistit naplnění jednotlivých inventarizačních komisí dle důvodové 
zprávy 
T: 15. 11. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 2. 
 
 
27 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru dopravy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků v roce 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 3. 
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28 Stanovení termín ů konání RMO v 1. pololetí roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO v 1. pololetí roku 2012 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 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: 24. 
 
 
30 Informativní zpráva k výsledku ratingu SMOl za rok  2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 

 
 

31 ZŠ Hálkova - rozpo čtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru předložit rozpočtovou změnu ke schválení na nejbližším ZMO 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
úhradu veškerých investičních nákladů v roce 2011 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 26. 
 
 
32 Výběrové řízení na ředitele LMO a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a informace o průběhu výběrového řízení na ředitele LMO 
a.s. 
 
2. doporu čuje 
představenstvu společnosti jmenovat v souladu se závěry výběrové komise ředitelem LMO 
a.s. vítězného uchazeče Bc. Jiřího Martináka 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
33 Zastupování SMOl na valné hromad ě spole čnosti SK Sigma 

Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc,        
a. s., dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
SK Sigma Olomouc, a. s., a návrh na navýšení základního kapitálu SK Sigma Olomouc,      
a. s., o 8 mil. Kč dle uzavřené Smlouvy o podmínkách dalšího kapitálového vstupu 
statutárního města Olomouce do společnosti SK Sigma Olomouc, a. s., na nejbližší zasedání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 28. 
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34 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s prodejem osobního automobilu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


