
 

USNESENÍ 
 

z 30. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 28. 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 RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 28.11.2011 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 9 bodu 2 usnesení RMO ze dne 8. 2. 2011, týkající se Majetkoprávních záležitostí - 
vymáhání náhrady ve výši nájemného od ÚZSVM dle části A) důvodové zprávy 
- část 3 bodu 14 usnesení RMO ze dne 15. 6. 2011, týkající se Botanické zahrady, rozária, 
Korunní pevnůstky dle části A) důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 2 244 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP 
parc. č. 809/50 ostat. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Zdravotní 
pojišťovny METAL - ALIANCE do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1.  
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3. předběžný záměr vykoupit pozemky parc. č. 1736/21o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 
o výměře 78 m2 a parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. záměr prodat pozemek parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 
1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. 
č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 
1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. 
č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 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 v k. ú. 
Slavonín, vše ostat. pl. obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 451/27 ostat. pl. o výměře 1 673 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
7. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529 m2 a část pozemku 
parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 148 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
8. záměr prodat pozemky parc. č. 855/10 ostat. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 855/13 ostat. 
pl. o výměře 107 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 22/1 ostat. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distibuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 790/3 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. 53/26 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
14. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 37,60 m2 v 2.NP budovy č.p. 13 (objekt 
k bydlení), Horní náměstí č.o. 18, na pozemku parc.č.st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
15. vrácení bezdůvodného obohacení za pronájem části pozemku parc. č. 140/20 orná půda 
o výměře 267 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dva roky 
zpětně, tj. odpuštění nájemného za rok 2011 ve výši 600,- Kč a vrácení poměrné části 
nájemného za rok 2010 ve výši 468,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  
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16. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 106/2 ostat. pl. 
o výměře 1 228 m2 a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
17. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 5 ostat. pl. o výměře 60 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí účinnosti nové 
smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
18. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 5 ostat. pl. o výměře 4 m2      
v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí účinnosti nové 
smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
19. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 5 ostat. pl. o výměře 
64 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
20. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5 250 m2 
a pozemku parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 108 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
Tělocvičné jednotě Sokol Olomouc - Nový Svět dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
21. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 93/20 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti Ferona, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
23. pronájem pozemků 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 xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8. 
 
24. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku  parc. č. 696/2 lesní pozemek  
o výměře 16 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí 
účinnosti nové smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
25. pronájem pozemku parc. č. 1729/1 orná půda o výměře 344 935 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č.  546/2 ostat. pl. o výměře 25 m2  v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
27. pronájem části  pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 51 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
28. pronájem informační vitríny umístěné na pozemku parc. č. 1577 ostat. pl. v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 190 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obce Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
30. pronájem části pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 183 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.14. 
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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 pozemcích parc. č. 654 ostat. pl. a parc. č. 1209/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
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 pozemcích parc. č. 654 ostat. pl. a parc. č. 
1209/1 ostat. pl., vše  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
33. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 654 ostat. pl. a parc. č. 1209/1 ostat. 
pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
34. 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. 263/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
35. 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. 263/2 orná půda v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
36. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na  pozemku parc.  č. 263/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
37. pronájem nebytových prostor 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. 4.2.     
 
38. pronájem nebytových prostor 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. 4.3. 
 
39. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor 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 dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
40. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 261,93 m2 
v 2.NP v budově č.p. 109 (stavba občanského vybavení), Rooseveltova č.o. 101, 
na pozemku parc. č. st. 112/5 zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.5. 
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41. uhradit ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu 
za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 215/10 ostat. pl. o výměře 1 034 m2, parc. č. 215/7 
ostat. pl. o výměře 2 794 m2, parc. č. 302/11 ostat. pl. o výměře 3 732 m2 a parc. č. 302/13 
ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových za období od 6. 10. 2011 do doby vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 819,10 Kč denně dle výměru MF 
č. 01/2010 ze dne 8. 12. 2009 (sazba ve výši 35,- Kč/m2/rok) dle důvodové zprávy bod č. 
5.4. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 98 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.7.  
 
43. 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 98 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7.  
 
44. změnu smluvních podmínek u pronájmu   pozemku parc. č. 265/10 orná půda o výměře 
3 518 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti  K - stav stavební a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.8. 
 
45. uzavření dodatku č. 53 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí 
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem  pozemku parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2         
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
2. Univerzity Palackého v Olomouci o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 449/30 
ostat. pl. o výměře 1 490 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se všemi součástmi 
a příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 350/17 o výměře 17 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
3. uděluje 
souhlas s podnájmem nebytových prostor o celkové výměře 33 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 Pionýrská skupina Kopeček dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 
4. bere na v ědomí 
změnu názvu společnosti na straně nájemce u pronájmu nebytových prostor o celkové 
výměře 261,93 m2 v 2.NP v budově č.p. 109 (stavba občanského vybavení), Rooseveltova 
č.o. 101, na pozemku parc. č. st. 112/5 zast. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ze společnosti The International School in Olomouc s.r.o. na společnost Česko 
Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vymáhat od společnosti EOS GROUP s.r.o. náhradu za užívání 
části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 148 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc za dva roky zpětně ve výši 10 % z ceny pozemku, tj. 61,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6.  
T: 28. 2. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod 2.3. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti sdružení Krásná Morava o.s. o pronájem části pozemku parc. č. 124/4 
ostat. pl. o výměře 2 244 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2. 
 
2. usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011, bod programu 2, bod 3.4 ve věci schválení pronájmu 
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
3. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod 3.17. ve věci uzavření dohody 
o skončení nájmu části pozemku parc. č. 5 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ke dni nabytí účinnosti nové smlouvy o nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. změnu katastrální hranice mezi k. ú. Nová Ulice,  obec Olomouc a k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
2. doplnění smluvních podmínek u výkupu pozemků parc. č. 215/10 ostat. pl. o výměře 
1 034 m2, parc. č. 215/7 ostat. pl. o výměře 2 794 m2, parc. č. 302/11 ostat. pl. o výměře 
3 732 m2 a parc. č. 302/13 ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 2 724 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 5.4. 
 
3. prodej pozemku parc. č. 724/4 zahrada o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 97 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6.  
 
4. prodej pozemku parc. č. 454/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, 
a to ideální podíl 1/2  shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši  3 080,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 3 080,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7.        
 
5. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 
265/10 orná půda o výměře 3 518 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřené 
se společností  K - stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
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6. prodej pozemku parc. č. 2122 ostat. pl. o výměře 783 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti EUROGEMA CZ, a.s. za kupní cenu ve výši 234 900,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 
 
7. prodej částí 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, společnosti CASINO PALÁC a. s. za kupní 
cenu  ve výši  83 800,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.    
8. prodej pozemku parc. č.  st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 220,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
9. uzavření  dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/1/2008/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
10. uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/41/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manželi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 
11. uzavření  darovací smlouvy na stavbu „Prodloužení stoky KIVc, Droždín, Horní Úlehla“,  
na pozemku parc. č. 501 ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k. ú. Droždín, obec Olomouc, 
mezi manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárci a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 
12. změnu smluvních podmínek u smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva 
jako věcného práva č.  MAJ-PR-J/19/2009/S ze dne 14. 9. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 
4.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 3/3 zahrada o výměře 1 134 m2      
v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 53/26 
ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
3. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1081 ostat. pl. o výměře 
12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 24/3 trvalý 
travní porost o výměře 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 724/4 zahrada 
o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.  
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 724/4 zahrada 
o výměře 80 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
za část pozemku parc. č. 723/25 ostat. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 32 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. za kupní 
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cenu ve výši 1 383 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 50 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/37 orná půda) o výměře 
1 518 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Solné mlýny, a.s. za kupní 
cenu ve výši 1 221 993,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 50 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/36 orná půda) o výměře 127 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. 
za kupní cenu ve výši 109 193,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 6 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č.  st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí, že kupní smlouva bude uzavřena v termínu dle platné smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
11. schvaluje 
záměr darovat pozemky parc. č. 385/17 trvalý travní porost o výměře 483 m2, parc. č. 
385/14 trvalý travní porost o výměře 557 m2, parc. č. 345/14 ostat. pl. o výměře 4 200 m2, 
parc. č. 300/5 orná půda o výměře 2 617 m2, parc. č. 287/3 ostat. pl. o výměře 1 465 m2, 
parc. č. 385/15 trvalý travní porost o výměře 54 m2, parc. č. 385/16 trvalý travní porost 
o výměře 42 m2, parc. č. 385/18 trvalý travní porost o výměře 55 m2, parc. č. 385/6 trvalý 
travní porost o výměře 133 m2 a parc. č. 385/7 trvalý travní porost o výměře 51 m2, vše       
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parcela č. 442/1 orná půda o velikosti 
cca 1.996 m2, části pozemku parcela č. 443/3 orná půda o velikosti cca 74 m2 a cca 
162 m2, části pozemku parcela č. 443/4 ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti cca 45 m2 
a cca 45 m2 a části pozemku parcela č. 451/35 ostatní plocha, zeleň, o velikosti cca 68 m2, 
cca 8 m2 a cca 8 m2, vše v katastrálním území Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví 
Statutárního města Olomouc za části pozemku parcela č. 443/1 orná půda o velikosti cca 
1.057 m2 a cca 1.414 m2 v katastrálním území Povel, obec Olomouc, a ve vlastnictví 
společnosti STAFOS – REAL, s.r.o., dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na pozemky, parc. č. 418/3 ostatní plocha o výměře 
4 m2 a parc. č. 419/9 ostatní plocha o výměře 296 m2, oba v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví  Olomouckého kraje, mezi statutárním městem 
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Olomouc jako budoucím obdarovaným a Olomouckým krajem jako budoucím dárcem, dle 
bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu plynárenských zařízení (středotlaký plynovod pro zásobování 
podnikatelské zóny, stavební objekt SO 02 STL plynovod) na pozemcích parc.č. 429/3 
ostatní plocha, parc.č. 429/4 ostatní plocha, parc.č. 540/62 ostatní plocha, parc.č. 557 
ostatní plocha, parc. č. 584/1 ostatní plocha, parc.č. 615/14 ostatní plocha, parc.č. 615/15 
ostatní plocha a parc.č. 615/19 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce, mezi Statutárním městem Olomouc jako 
pronajímatelem a společností SMP Net, s.r.o. jako nájemcem, v ceně ve výši 1,- Kč za rok, 
dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 11103 - 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 „Rozvoj výstaviště Flora II.“ archivní číslo 11103. 
b) uzavření mandátní smlouvy s GORDION s.r.o na provedení zadávacího řízení archivní 
číslo 11103. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
5 Dodatek ke smlouv ě o úvěru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
znění Dodatku ke smlouvě o úvěru 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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6 Úvěrové financování rozpo čtů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. ukládá 
připravit návrh řešení financování investičních akcí dle upraveného doporučení 2  
T: 5. 12. 2011 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
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 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. 
 
 
 
8 Služby pro osoby bez domova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zařazení částky 121 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků roku 2011 a navrhuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit vykrytí z REZERVY k dispozici 
 
3. schvaluje 
zařazení částky 238 tis. Kč do návrhu rozpočtu roku 2012 - odbor sociálních věcí 
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Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 7. 1. 

 
 
 

9 Prodej dom ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy 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, společnosti  ELPIS OLOMOUC, spol. s r.o. za kupní cenu 
celkem ve výši 5.688.750,- Kč, z toho budova 5.184.859,- Kč, pozemek 503.891,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 392/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 345/3169 paní xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 4.518,- Kč, podíl o velikosti 359/3169 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.702,- Kč, podíl o velikosti 323/3169 panu 
xxxxxxxxx za kupní cenu 4.230,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 4.531,- Kč, podíl o velikosti 365/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
4.780,- Kč, podíl o velikosti 346/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.531,- Kč, 
podíl o velkosti 361/3169 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.728,- Kč, podíl o velikosti 
377/3169 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, podíl o velikosti 347/3169 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.545,- Kč, kupní cena celkem ve výši 41.502,- Kč, z toho 
pozemek 39.402,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 745, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 277 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc,  a to podíl o velikosti 11411/66702 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.714,- Kč, podíl o velikosti 10655/66702 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.137,- Kč, podíl o velikosti 11922/66702 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 9.105,- Kč, podíl o velikosti 9896/66702 paní 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu 7.558,- Kč, podíl o velikosti 11431/66702 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 8.730,- Kč, podíl o velikosti 79709/667020 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.087,- Kč, podíl o velikosti 34161/667020 paní 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.609,- Kč, kupní cena celkem ve výši 50.940,- Kč, z toho 
pozemek 48.840,- Kč, náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. schvaluje 
změnu smluvních podmínek u pronájmu 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 1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 346/3, ostatní plocha, o výměře 970 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
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7. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 346/3, ostatní plocha, o výměře 690 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za prodej budovy č. p. 113 (Lidická 57) na pozemku 
parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 275, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 424 m2, a pozemek parc. č. 274, zahrada, o výměře 656 m2, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 01. 2012, dle důvodové zprávy bod 1.7.      
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 727/11 v domě č. p. 727 
(Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech domu č. p. 727 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 488.800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/11 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
1.108.960,- Kč, z toho za jednotku 1.096.020,- Kč, za pozemek 8.980,- Kč a náklady 3.960,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
11. schvaluje 
pronájem nebytových 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, xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 2 (určené pro handicapované 
občany) o výměře 27,50 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 1.10. 
 
13. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
14. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
15. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 6 o výměře 21,50 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
16. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 371 (bytový dům), Balbínova č. o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662, zastavěná 
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plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
17. bere na v ědomí 
že statutární město Olomouc bude v soudním řízení zastupováno Advokátní kanceláří Ritter 
– Šťastný, dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
 
18. schvaluje 
postup dle varianty č. 1 důvodové zprávy, bod 1.15. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 8. 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  1 a) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 
 
3. schvaluje 
snížení nájemného na částku 5.845,- Kč měsíčně, tj. sazba 59,34 Kč/m2/měs., na dobu      
5ti let v bytě č. 9 v domě Horní náměstí 23 v Olomouci za podmínky, že poskytnutím slevy 
bude vypořádán nárok nájemců na finanční vyrovnání za zhodnocení bytu 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
11 Bytová družstva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
RNDr. Šnevajse jako zástupce SMOl na jednání členských schůzí BD Jižní a BD Jiráskova  
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4. ukládá 
předložit navýšení členských vkladů BD dle důvodové zprávy na nejbližší jednání ZMO  
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Informace o odmítnutí návrhu na po řízení změny ÚPnSÚ 

Olomouc.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 21.12.2011 zprávu o odmítnutí návrhu na pořízení změny 
ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu přílohy důvodové zprávy  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
13 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních 

škol, jejichž z řizovatelem je statutární m ěsto Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech 
základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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14 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 
s výší p říspěvku do 5 000,--K č, nespecifikované akce, zm ěna 
účelu využití p říspěvku  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do  5 000,--Kč dle 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
příspěvek v oblasti nespecifikovaných akcí dle přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtové 
změny 
 
4. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení  
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné 
podpory z rozpočtu statutárního města Olomouc 
T: 13. 12. 2011 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
15 Mateřská škola Olomouc,  Bieblova  7 - výjimka z po čtu dětí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
upravenou výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Olomouc, Bieblova 7, pro školní rok 
2011/2012 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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16 Aktualizace odpis ů majetku roku 2011 a plán odpis ů na rok 
2012 příspěvkových organizací - škol  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů roku 2011 příspěvkových organizací - škol 
 
3. schvaluje 
plán odpisů na rok 2012 příspěvkových organizací - škol 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 

 
 

17 Nařízení o placeném parkování v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nařízení statutárního města Olomouce č. 10/2011 o placeném parkování v Olomouci dle 
přílohy této důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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19 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy této důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
20 Monitoring památky UNESCO za rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu obsahující informaci o "Zprávě o průběžném sledování památky zapsané 
na Seznam světového dědictví UNESCO za rok 2010" zpracované NPÚ v Olomouci. 
 
2. ukládá 
ve smyslu důvodové zprávy zaslat NPÚ v Olomouci písemné vyjádření ke "Zprávě 
o průběžném sledování památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO za rok 
2010". 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
21 IPRM - hodnocení projekt ů 25. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Společně do školy - ZŠ Tř. Spojenců uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
bodové hodnocení projektu MŠ Rooseveltova uvedené v bodu 2.2. důvodové zprávy 
a příloze č. 4 důvodové zprávy 
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6. schvaluje 
bodové hodnocení projektu ZŠ Hálkova 4 - Výstavba počítačové sítě uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
22 Smlouva o poskytnutí dotace -  Rekonstrukce ulice Krakovská, 

Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady, Štítného -  
rekonstrukce komunikace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 6 486 550,28 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/19.01268 
Rekonstrukce ulice Krakovská, s přijetím dotace ve výši 4 687 882,58 Kč na realizaci 
projektu CZ.1.12/2.1.00/19.01263 Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady a s přijetím 
dotace ve výši 40 448 343,55 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/19.01267 Štítného - 
rekonstrukce komunikace za podmínek uvedených v návrzích smluv o poskytnutí dotace 
na individuální projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava, které jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace 
na individuální projekty CZ.1.12/2.1.00/19.01268 Rekonstrukce ulice Krakovská, 
CZ.1.12/2.1.00/19.01263 Rekonstrukce ulice U Botanické zahrady 
a CZ.1.12/2.1.00/19.01267 Štítného - rekonstrukce komunikace. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Komise m ěstských částí a odborné komise - zm ěny 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena KMČ č. 6 dle odst. 1) důvodové zprávy 
 
3. odvolává 
předsedu KMČ č. 22 dle odst. 2) důvodové zprávy 
 
4. jmenuje 
předsedu KMČ č. 22 dle odst. 2) důvodové zprávy 
 
5. jmenuje 
člena KMČ č. 17 dle odst. 3) důvodové zprávy 
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6. odvolává 
člena komise pro prevenci kriminality a bezpečnost dle odst. 4) doplněné důvodové zprávy 
 
7. jmenuje 
člena komise pro prevenci kriminality a bezpečnost dle odst. 4) doplněné důvodové zprávy 
 
8. jmenuje 
člena KMČ č. 20 dle odst. 5) doplněné důvodové zprávy 
 
9. ukládá 
o přijatém usnesení písemně informovat dotčené osoby a KMČ 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Stanovení termínu a návrh programu 9. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
 
2. stanovila 
- termín konání 9. zasedání ZMO: na středu 21.12.2011 od 9:00 hodin 
- místo konání 9. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 9. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26. 
 
 
 
25 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
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26 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 28. 
 
 
 
27 Žádost o zm ěny v rozpo čtu projektu P-centrum- programy 

specifické selektivní primární prevence  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny v rozpočtu projektu P-centrum-programy specifické selektivní primární prevence 
žadatele dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě č. 73/2011 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 

 
 
 

28 Organiza ční záležitosti- Dodatek č. 25 "Organiza čního řádu 
Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 25 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
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29 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 
sociálních v ěcí 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce s účinností dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 12. 2011 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
30 ZOO Olomouc - úprava vstupného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravou vstupného od r.2012 dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
ředitele ZOO Olomouc - Sv. Kopeček k zařízení úpravy vstupného od r.2012  
T: 13. 12. 2011 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
31 Souhlas z řizovatele s p řevedením n epot řebného majetku 

příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 
do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci, o udělení 
souhlasu s prodejem nepotřebného majetku dle důvodové zprávy 
T: 13. 12. 2011 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
32 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce,     
a. s., Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s., Lesy města Olomouce, a. s. 
 
3. ukládá 
Martinu Novotnému, primátorovi města Olomouce, vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy 
T: 13. 12. 2011 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


