
 

USNESENÍ 
 

z 35. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 31. 1. 2012  
 
 
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 31.1.2012 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle doplněné části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle doplněné části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
4. vypouští ze sledování 
část 12 bodu 3 usnesení RMO ze dne 13. 12. 2011, týkající se Prodeje domů - přidělení bytu 
v domě, který není určen k prodeji, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení (venkovní kabelové vedení) na pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl.  v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 
2. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení (podzemní kabelové vedení) na pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl.  v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
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3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování veřejného osvětlení (podzemní kabelové vedení) na pozemku parc. 
č. 51/1 ostat. pl.  v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce a budoucím vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení (podzemní kabelové vedení) na pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl.  v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemcích parc. č. 51/7 orná půda, parc. č. 29/2 zast. pl., 
parc. č. 51/12 ostat. pl., parc. č. 48/14 ostat. pl., parc. č. 48/17 ostat. pl. a parc. č. 50/23 
ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx 
vše ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
5. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání komunikace 
(chodníku) na pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce a budoucím vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
7. pronájem pozemku parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek pro dům s byty a nebytovými jednotkami (doposud 
bez kolaudace), stojící na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. území Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
8. pronájem části pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 600 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek pro dům s byty a nebytovými jednotkami (doposud 
bez kolaudace), stojící na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. území Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
9. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1253/9 trvalý travní porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec Příkazy panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout pozemky parc. č. 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
11. záměr prodat části pozemků parc. č. 401/1 ostat. pl. o výměře 58 m2 (dle GP parc. č. 
401/3 ostat. pl.) a parc. č. 402/1 zahrada o výměře 66 m2 (dle GP parc. č. 402/3 zahrada), 
vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
12. záměr pronajmout budovu bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na pozemcích 
parc. č. st. 1351/1 a st. 1351/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.2.  
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 129 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
14. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 295/5 ostat. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 
1231/6 ostat. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.3. 
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15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
16. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 
1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 
1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI, a.s. – 
změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
17. záměr prodat pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části pozemku 
parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/104 ostat. pl.) o výměře 1 429 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
18. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 31,7 m2 v 1.PP budovy č.p. 628 
(objekt občanské vybavenosti), Náves Svobody č.o. 38, na pozemku parc. č. 393 zast. pl., 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Sboru dobrovolných hasičů Olomouc-Holice - 
změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 
19. záměr pronajmout pozemky parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 
60 m2, parc. č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
20. záměr prodat pozemky parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 553 zahrada 
o výměře 685 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
21. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 20,10 m2 v 1.PP budovy č.p. 373 (bytový 
dům) na pozemku parc.č.st. 667, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hejčín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
22. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 60 m2 v 1.NP budovy č.p. 363 (stavba 
technického vybavení) na pozemku parc.č.st. 510, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.11. 
 
23. záměr pronajmout pozemek parc.č. 449/17 zahrada o výměře 142,60 m2, v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 
24. záměr pronajmout pozemek parc.č. 449/17 zahrada o výměře 79,40 m2, v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.13. 
 
25. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu MAJ-EM-NS/39/2011/Plh o části pozemků 
parc. č. 460/7 o výměře 1 m2 a parc. č. 460/19 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, úpravu výše nájemného a vrácení nájemného za jejich pronájem ode dne 
26.10. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.     
 
26. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na pozemcích  parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
 
27. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
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vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy plynovodní přípojky na pozemcích  parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná 
půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti 
SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
28. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů a pozemcích  parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná 
půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti 
SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
29. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
30. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3 
 
31. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.   
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 600/1, parc. č. 600/3, parc. č. 601/22, 
parc. č. 601/7, parc. č. 298/1, parc. č. 298/2, parc. č. 592/1, parc. č. 592/3, parc. č. 623/3, 
parc. č. 623/12, parc. č. 623/13, parc. č. 623/7, parc. č. 623/10, parc. č. 593/1, parc. č. 593/2, 
vše ostat. pl., parc. č. 300/1, parc. č. 300/4, parc. č. 300/5, parc. č. 300/2, vše orná půda, 
parc. č. 622/8 zahrada, a na mostě MK2 přes řeku Moravu, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 742, parc. č. 732/12, parc. č. 848/1, parc. č. 889, parc. 
č. 732/15, parc. č. 732/2, parc. č. 732/6, parc. č. 732/3, parc. č. 732/14, parc. č. 733/4, parc. 
č. 733/5, parc. č. 724/26, parc. č. 724/25, parc. č. 724/2, parc. č. 732/4, vše ostat. pl., parc. č. 
733/3, parc. č. 743/3, vše orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 205/1, 
parc. č. 77/22, parc. č. 202/1, vše ostat. pl., parc. č. 77/20 zahrada, vše k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1962, parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/7, parc. č. 1963/10, 
parc. č. 1721/30, parc. č. 1721/37, parc. č. 1721/67, parc. č. 1721/69, parc. č. 1721/65, parc. 
č. 1721/71, parc. č. 1721/72, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1646, parc. č. 1923/12, 
parc. č. 1923/1, parc. č. 1924, parc. č. 1930, parc. č. 1521, parc. č. 1957, parc. č. 1960/2, 
parc. č. 1960/1, parc. č. 1959/1, parc. č. 1562/21, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 
600/1, parc. č. 600/3, parc. č. 601/22, parc. č. 601/7, parc. č. 298/1, parc. č. 298/2, parc. č. 
592/1, parc. č. 592/3, parc. č. 623/3, parc. č. 623/12, parc. č. 623/13, parc. č. 623/7, parc. č. 
623/10, parc. č. 593/1, parc. č. 593/2, vše ostat. pl., parc. č. 300/1, parc. č. 300/4, parc. č. 
300/5, parc. č. 300/2, vše orná půda, parc. č. 622/8 zahrada, a na mostě MK2 přes řeku 
Moravu, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 742, parc. č. 732/12, 
parc. č. 848/1, parc. č. 889, parc. č. 732/15, parc. č. 732/2, parc. č. 732/6, parc. č. 732/3, 
parc. č. 732/14, parc. č. 733/4, parc. č. 733/5, parc. č. 724/26, parc. č. 724/25, parc. č. 724/2, 
parc. č. 732/4, vše ostat. pl., parc. č. 733/3, parc. č. 743/3, vše orná půda, vše v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 205/1, parc. č. 77/22, parc. č. 202/1, vše ostat.pl., parc. č. 
77/20 zahrada, vše k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1962, parc. č. 
1963/1, parc. č. 1963/7, parc. č. 1963/10, parc. č. 1721/30, parc. č. 1721/37, parc. č. 
1721/67, parc. č. 1721/69, parc. č. 1721/65, parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/72, parc. č. 
1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1646, parc. č. 1923/12, parc. č. 1923/1, parc. č. 1924, parc. 
č. 1930, parc. č. 1521, parc. č. 1957, parc. č. 1960/2, parc. č. 1960/1, parc. č. 1959/1, parc. 
č. 1562/21, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
34. pronájem nebytového prostoru o výměře 10,20 m2 v 1.NP budovy č. p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
35. pronájem nebytového prostoru o výměře 37,60 m2 v 2.NP budovy č.p. 13, Horní náměstí 
č.o. 18, (objekt k bydlení), na pozemku parc.č.st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, občanskému sdružení MORAVA CZ, o.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 
 
36. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 
ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
ColorWest s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
 
2. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru o výměře 37,60 m2 v 2.NP budovy č.p. 
13, Horní náměstí č.o. 18, (objekt k bydlení), na pozemku parc.č.st. 436/3, zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
 
3. 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 a parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2, vše v k. ú. 
Grygov, obec Grygov bez právního titulu za období od 23. 9. 2009 do 31. 1. 2012 ve výši 
76.008,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
T: 24. 4. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 2.4. ve věci udělení souhlasu za 
podmínek dle důvodové zprávy společnosti MIA spol. s r.o. s přístavbou budovy č.p. 981 
(bytový dům) na pozemku parc. č. st. 1302/1 zast. pl. a budovy bez čp. (jiná stavba) na 
pozemku parc. č. st. 1302/2, vše v k. ú. Hodolany obec Olomouc, kdy přístavba o rozměrech 
3,5 m x 10,775 m bude realizována na části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 1.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 1. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.4. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu   vymáhat po panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 
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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. 1.12. 
 
3. usnesení RMO ze dne 10. 9. 2002, bod programu 2, bod důvodové zprávy 15 ve věci 
schválení pronájmu pozemku parc. č. 295/5 ost. pl. o výměře 198 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3.   
 
4. usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.15 důvodové zprávy ve věci  
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na  pozemcích  parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda, parc. č. 291/11 
ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net,  s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
5. usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.15 důvodové zprávy ve věci  
schválení 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 plynovodní přípojky na  pozemcích  parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 
354/1 orná půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
6. usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.15 důvodové zprávy ve věci 
schválení práva provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná 
půda, parc. č. 291/11 ostat. pl., vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti 
SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
7. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod 3.22 důvodové zprávy ve věci  
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
8. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod 3.22 důvodové zprávy ve věci  
schválení 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 plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
9. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod 3.22 důvodové zprávy ve věci 
schválení práva provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
10. usnesení RMO ze dne 17. 10. 2011, bod programu 2, bod 1.9.     ve věci schválení 
pronájmu nebytového prostoru o výměře  10,20 m2 v 1.NP budovy č. p. 27 (objekt občanské 
vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc Občanskému sdružení pro Trojčlenný sociální organismus dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl. o výměře 3 810 m2, včetně zpevněné plochy hřiště, 
oplocení a 6 ks sloupů osvětlení,  v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 1578 zast. pl. 
o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc se Společenstvím vlastníků jednotek pro 
dům s byty a nebytovými jednotkami (doposud bez kolaudace), stojící na pozemku parc. č. 
st. 1578 v kat. území Neředín, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 990 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6  o výměře 
3 562 m2, parc. č. 1648/1 o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 o výměře 55 m2 a parc. č. 
1721/29 o výměře 23 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
s Univerzitou Palackého v Olomouci při kupní ceně ve výši 3 406 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7.     
 
4. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 2240 ostat. pl.  o výměře 16 308 m2 v k. ú. 
Grygov, obec Grygov bez právního titulu za období od 23. 9. 2009 do 31. 1. 2012 ve výši 
284.130,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. 
o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc se společností ColorWest s.r.o. při kupní ceně ve výši 
1 271 655,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.3.   
 
6. prodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda (dle GP parc. č. 779/3 orná půda) o výměře 
4 134 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dražby.net s.r.o. za kupní 
cenu ve výši 3 431 220,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
7. prodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/2 ostat. pl.) o výměře 
48 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17 567,- Kč, části pozemku parc. č. 480 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 17 867,- Kč a části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/1 ostat. 
pl.) o výměře 97 m2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 267,- Kč, vše v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
8. prodej pozemku parc. č. st. 1205/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši  15.440,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společenství vlastníků jednotek domu Kosmonautů 23,25 Olomouc o prodej 
pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o výměře 3 378 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. žádosti společnosti CASINO PALÁC a. s.  o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
21. 12. 2011, bod programu 3, bod 20 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny za 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.8.   
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod 
programu 3, bod 23 ve věci výše kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 1253/9 trvalý travní 
porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
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4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná 
půda o výměře 129 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 
205 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
6. žádosti společnosti MASTR-GROUP s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 913/42 orná půda 
o výměře 1 327 m2 a parc. č. 2118 ostat. pl. o výměře 868 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
7. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. o výměře 
10 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1072 ostat. pl. o výměře 
20 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod programu 3, bod 16 důvodové zprávy ve věci  
schválení odprodeje části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.) 
o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MIA spol. s r.o. za kupní cenu 
ve výši 71 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 2 ve věci schválení odprodeje 
pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, parc. č. 699/1 
o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 109 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod programu 3, bod 15 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
8. schvaluje 
1. ukončení smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Ing. Petrem Konečným, 
advokátem dohodou dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.1. 
 
2. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb se společností ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
KONEČNÝ s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.1. 
 
9. revokuje 
usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2, bod 1.2. ve věci souhlasu po provedení 
stavebních úprav spočívajících v rekonstrukci veřejných WC v nebytových prostorách v 1.NP 
v budově č.p. 424 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 23, na pozemku parc. č. st. 375/1 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc s odpočtem částky ve výši 500 000,- 
Kč bez DPH (ke stanovené výši ceny za stavební úpravy bude uplatněna daň z přidané 
hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění) za provedení těchto stavebních úprav 
z nájemného dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
10. souhlasí 
s úhradou částky ve výši 500 000,- Kč bez DPH (ke stanovené výši ceny za stavební úpravy 
bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) z rozpočtu statutárního 
města Olomouce manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx po provedení stavebních úprav 
spočívajících v rekonstrukci veřejných WC v nebytových prostorách v 1.NP v budově č.p. 
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424 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 23, na pozemku parc. č. st. 375/1 zast. pl., vše v k. 
ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
    
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu předložit na jednání RMO rozpočtovou změnu na vykrytí částky ve 
výši 500 000,- Kč bez DPH (ke stanovené výši ceny za stavební úpravy bude uplatněna daň 
z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) dle dodatku k důvodové zprávě bod 
č. 1.1.  
T: 28. 2. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
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 zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
stavby „Štítného, rekonstrukce vodovodu“ (umístění a provozování vedení vodovodního 
řadu) k částem pozemků parc.č. st. 900 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 901 
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 902 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, a to v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 1812-
94/2011 a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravou, údržbou, změnami a 
odstraněním stavby pro oprávněného z věcného břemene, tj. Statutární město Olomouc, 
nebo jím pověřené právnické či fyzické osoby, na výše uvedené pozemky, které jsou ve 
spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(podíl v SJM), paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (další samostatný podíl), pana 
xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx 
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření  kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1346/5 ostatní plocha o výměře 
63 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Lesy České republiky, s.p., za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
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4 Zadávání ve řejných zakázek po novele zákona o ve řejných 
zakázkách  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projektový tým dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
projektovému týmu zahájit činnost  
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí projektových tým ů 
 
4. ukládá 
předložit návrh na organizační změny oddělení veřejných zakázek 
T: 28. 2. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 11086 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Integrovaný systém nakládání s odpady - podzemní kontejnery 
v MPR“ archivní číslo 11086. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 12001 - 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 „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ archivní číslo 12001. 
 
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. 
 
 
 



 11

3. pověřuje 
primátora  Martina Novotného k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 12002 - 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 „Povel –obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště“ archivní číslo 
12002 
b) uzavření mandátní smlouvy s RTS a. s. na provedení  zadávacího řízení archivní číslo 
12002 
 
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 
 
4. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s budoucími uživateli  písemně sdělit vedoucímu 
oddělení realizace odboru investic, zda se na stavební práce či jiné práce spojené s 
investiční akcí vztahuje režim přenesené daňové povinnosti (DPH) a zda je celá stavba nebo 
její část realizována v režimu tzv.veřejné správy  
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 11106 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Plavecký stadion – rekonstrukce venkovní plochy “ archivní 
číslo 11106. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 5. 
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9 Veřejná zakázka č. 11104 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rozvoj výstaviště Flora - dodávka trafostanice“ archivní číslo 11104 sdružení uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 6. 
 
 
 
10 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za kupní ceny uvedené v upravené příloze č. 1 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci přičlenění třech komor ke svému bytu za účelem 
vybudování kuchyně v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců domu Dolní náměstí 6 ve věci snížení kupních cen za bytové jednotky 
v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 na 
budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.010.829,- Kč, z toho nebytová jednotka 
1.679.122,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 
320.878,- Kč a náklady 10.829,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) na pozemku 
parc. č. st. 109, zastavěná plocha  a nádvoří, o výměře 668 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, a to z důvodu změny rozsahu pozemku pod budovou č. p. 79 dle geometrického 
plánu č. 1309-014/2006, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu  ve výši 9328/47000640 
k pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
na základě smlouvy o výstavbě uzavřené mezi xxxxxxxxxxxxxxxx, stavebníkem a vlastníkem 
rekonstruované bytové jednotky č. 79/10, a všemi vlastníky jednotek v  domě č. p. 79 na 
pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 79 
(tř. Svornosti 1, 1a) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, náležejícího k bytové jednotce č. 79/4 v domě 
č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na základě smlouvy o 
výstavbě uzavřené mezi xxxxxxxxxxxxxxx, stavebníkem a vlastníkem rekonstruované bytové 
jednotky č. 79/10, a všemi vlastníky jednotek v  domě č. p. 79 na pozemku parc. č. st. 109, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. 
č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554,  vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.180.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
10. revokuje 
své usnesení ze dne 17. 01. 2012 bod 8, část 28 ve věci doporučení ZMO revokovat své 
usnesení ze dne 07. 09. 2011, bod 4, část 12  ve věci schválení prodeje bytové jednotky 
č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech 
domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 
519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.559.000,- Kč, z toho za jednotku 2.190.026,- Kč, 
za pozemek 368.974,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
11. revokuje 
své usnesení ze dne 17. 01. 2012 bod 8, část 29 ve věci doporučení ZMO schválit prodej 
bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na 
společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.259.000,- Kč, z toho za jednotku 
1.890.026,- Kč, za pozemek 368.974,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 
(Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 04.05.2010 bod 4, část 2 ve věci schválení záměru prodeje budovy 
č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1774 m2, v k. ú. Olomouc-
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město, obec Olomouc a uložení odboru majetkoprávnímu připravit prodej předmětných 
nemovitostí po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle upravené 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 13. 08. 2007, bod 6, část 17 ve věci záměru prodat budovu č. p. 
889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 
1.5. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem nájemců o odprodej budovy nebo jednotlivých bytů nebo nebytových prostor 
v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 a pozemku parc. č. st. 
790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a žádosti 
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byty a nebytové prostory v budově č. p. 889 
(Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 
1.5. 
 
16. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zpracovat a předložit RMO návrh na 
běžnou údržbu domu Masarykova třída 3, dle upravené důvodové zprávy bod 1.5. 
T: 29. 5. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci směny pozemků parc. č. 
222 o výměře 5 362 m2, a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostatní plocha, a pozemku 
parc. č. 420/62, orná půda, o výměře 2 743 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) 
za nebytový prostor v budově č.p. 889 (Masarykova třída 3) – bývalá restaurace U Dášenky, 
dle prohlášení vlastníka nebytová jednotka č. 889/101 v budově č. p. 889 na pozemku parc. 
č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 
na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
6686/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce a byt č. 4 v budově č. p. 
889 (Masarykova třída 3) dle prohlášení vlastníka bytová jednotka č. 889/1 v budově č. p. 
889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1704/21958 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1704/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle 
upravené důvodové zprávy bod 2.1. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx ve věci směny pozemků parc. č. 
222 o výměře 5 362 m2, a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostatní plocha, a pozemku 
parc. č. 420/62, orná půda, o výměře 2 743 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) 
za nebytový prostor v budově č.p. 889 (Masarykova třída 3) – bývalá restaurace U Dášenky, 
dle prohlášení vlastníka nebytová jednotka č. 889/101 v budově č. p. 889 na pozemku parc. 
č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 
na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
6686/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle upravené důvodové 
zprávy bod 2.1. 
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19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o odprodej bytu č. 4 v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) 
na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, dle upravené důvodové zprávy bod 2.1. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 09. 11. 2011, bod 5, část 21, ve věci prodeje 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 2.2. 
 
21. 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 
183.625,- Kč, z toho pozemek 180.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
2.2. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 339/6, zahrada, o výměře 53 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, za 
kupní cenu ve výši 11.000,- Kč, z toho pozemek 8.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to ideální 
podíl o velikosti 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
5.500,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  1.833,- Kč, 
a ideální podíl o velikosti 2/6 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.667,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
23. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 291, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 460 m2, v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxx 
ve věci prodeje pozemku parc. č. 79/16, zahrada, o výměře 314 m2, a pozemku parc. č. 
79/17, ostatní plocha, o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 79/16, zahrada, o výměře 314 m2, 
a  pozemku parc. č. 79/17, ostatní plocha, o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
26. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 39/2, ostatní plocha, o výměře 695 m2, v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
27. nevyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č.o. 107 v Olomouci 
o pronájem části pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 123 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví manželů xxxxxx, 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, statutárnímu městu Olomouc, za smluvních podmínek navržených 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č.o. 107 v Olomouci, dle 
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důvodové zprávy bod 2.7. 
 
28. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 123 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, statutárnímu městu Olomouc, 
za podmínek navržených odborem majetkoprávním s tím, že smlouva o nájmu bude 
uzavřena se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č. p. 163/č.o. 107 
v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
29. revokuje 
své usnesení ze dne 17. 10. 2011 bod 8, část 5 ve věci schválení zřízení práva 
odpovídajícího energetickému věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy č. p. 1182 
(Mošnerova 3) na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. 
č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za účelem užívání 
tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně regulačních zařízení, vedení a 
odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení 
budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., a dále 
závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie do napojených 
objektů, to vše ve prospěch oprávněného z věcného břemene společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a. s., IČ 47677511, za opakovanou úplatu ve výši 100,- Kč ročně, kdy úplata 
současně zahrnuje i paušální náhradu přiměřených nákladů na zachování a opravy budovy a 
rozvodů, důvodové zprávy bod 3.1. 
 
30. schvaluje 
zřízení práva odpovídajícího energetickému věcnému břemeni práva přístupu a užívání 
budovy č. p. 1182 (Mošnerova 3) na pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc. č. st. 1301, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
za účelem užívání tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně regulačních 
zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a na odběrné 
tepelné zařízení budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 
Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie do 
napojených objektů, to vše ve prospěch oprávněného z věcného břemene společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a. s., IČ 47677511, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
31. schvaluje 
připojení SMOl k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výši 1.500.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.2. 
 
32. bere na v ědomí 
že statutární město Olomouc bude v případném soudním řízení zastupováno Advokátní 
kanceláří Ritter – Šťastný, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
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11 Rozpočtové zm ěny roku 2012 -  finan ční vypo řádání 
hospoda ření SMOl za rok 2011  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se  finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2011 a 
rozpočtových změn roku 2012 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za 
rok 2011  
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2011 a rozpočtové změny roku 2012 , 
vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2011 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schváleným finančním vypořádáním 
hospodaření SMOl za rok 2011 a se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012, 
vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření SMOl za rok 2011 dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy  - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2012 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 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 2012 dle důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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13 Žádost 1. HFK Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se žádosti 1. HFK Olomouc, a. s. 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku 1. HFK Olomouc, a. s., ve výši 5 mil. Kč 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2012 dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtovou změnu roku 2012 dle důvodové zprávy 
 
5. je připravena 
v roce 2012 řešit obdobné případy dopadu nového zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
14 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1.  s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
 
2.  s realizací záměru vzniku podporovaných bytů  
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. v případě dlouhodobě neobsazených městských bytů se zveřejněním na úpravu vlastním 
nákladem s možností odečtu vložené investice z nájemného 
dle důvodové zprávy upravený bod 4)  
 
3. nesouhlasí 
s žádostí nájemců městského bytu o slevu z nájemného  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy upravený bod 2) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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15 Hasičská zbrojnice Topolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití studie Hasičárna pro SDH Topolany jako podkladu pro zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace 
 
3. ukládá 
odboru investic ihned postupovat dle bodu 4 důvodové zprávy 
T: 14. 2. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 Petice za ochranu lesa v lokalit ě "Zlatý D ůl" v Olomouci -  

Lošov ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 14. 2. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Renovace d ětského h řišt ě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pro realizaci dětského hřiště od společnosti LIDL ČR na území města Olomouce lokality 1 - 6 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
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18 Ul. 8. května - seismické m ěření 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
19 MŠ Svatoplukova 11  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se závěrečnými doporučenými dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit dopracování PD s rozšířením předmětu plnění o řešení herních prvků 
a oplocení zahrady MŠ Svatoplukova 11 dle závěrečných doporučení důvodové zprávy 
T: 24. 4. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru školství, odboru vnějších vztahů a  odboru ŽP předložit návrh na zajištění správce 
hřiště ve vazbě na provozní řád parku. 
T: září 2012 
O: vedoucí odboru školství 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
vedoucí odboru životního prost ředí 

 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 Aktivace majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
jednotlivým odborům neprodleně převzít majetek dle upravené důvodové zprávy 
T: 14. 2. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru agendy řidi čů a motorových vozidel 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 15. 
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21 Rozárium - posouzení transferu r ůží 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zadání posouzení transferu 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
3. ukládá 
poskytnout podklady a součinnost při posouzení 
T: 27. 3. 2012 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
4. ukládá 
předložit posouzení RMO 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
22 Kategorizace les ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
podání kategorizace na Krajském úřadě Olomouckého kraje 
T: 14. 2. 2012 
O: ředitel Les ů města Olomouce, a.s. 
 
3. ukládá 
informovat RMO o výsledku schvalovacího procesu 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
zpracovat žádost o dotaci na pořízení LHP po jeho schválení 
T: 10. 4. 2012 
O: ředitel Les ů města Olomouce, a.s. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
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23 Dodatek č. 36 ke  Smlouv ě s TSMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č.36 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č. 36 dle důvodové zprávy 
T: 14. 2. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Dodatek č. 6 ke smlouv ě s dopravcem Veolia Transport 

Morava, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s 
dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě s dopravcem Veolia Transport Morava, a.s. 
T: 14. 2. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Smlouvy s obcemi o zajišt ění dopravní obslužnosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši příspěvků obcí dle upravené varianty č. 2 této důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
obecné znění smluv s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 této důvodové 
zprávy 
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4. ukládá 
předložit návrh obecného znění smluv s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti na zasedání 
ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
obecné znění smluv s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Odtahy vozidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci odtahů prostřednictvím společnosti Spemax s. r. o. 
 
3. ukládá 
odboru dopravy připravit návrh smlouvy o zajištění odtahů vozidel 
T: 28. 2. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
28 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Přechody pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci přechodů pro chodce v ul. Přerovská, Hněvotínská a Holická v roce 2012 
prostřednictvím odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic zrealizovat RMO vybrané přechody pro chodce 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. schvaluje 
vykrytí finanční částky na realizaci RMO vybraných přechodů z rozpočtu odboru dopravy dle 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
odboru dopravy připravit návrh rozpočtové změny v souladu s výsledky veřejné zakázky na 
realizaci vybraných přechodů pro chodce dle důvodové zprávy 
T: 15. 5. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Granty v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sport, dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových 
změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
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4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 Granty v oblasti kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti kultura dle upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtových 
změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy a v souladu s 
Pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
32 Kalendá ř akcí 2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozsahem a termíny akcí pořádanými statutárním městem Olomouc 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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33 Kapacita mate řských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 1,6 mil Kč vč.DPH do seznamu nekrytých požadavků dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zařazení částky 7 mil. Kč vč. DPH do seznamu nekrytých požadavků dle přílohy č.2 
důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru investic realizovat výběrového řízení na zhotovitele stavby dle bodu II.a) důvodové 
zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
odboru investic realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby dle bodu II.b) důvodové 
zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
předložit vyhodnocení zápisů do mateřských škol na školní rok 2012/2013 a postupovat dále 
dle závěru důvodové zprávy 
T: 13. 3. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Kontrola hospoda ření ZŠ a MŠ Gorkého 39, Ol omouc v roce 

2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
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35 Kontrola hospoda ření s majetkem a fin. prost ředky v roce 2010 
- ZŠ a MŠ Nedvědova  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
36 Aktualizace Analýzy rizik SMOl za rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést interní opatření k eliminaci působení rizik vyplývajících z Analýzy rizik SMOl za rok 
2011 na základě předložené důvodové zprávy 
T: 10. 4. 2012 
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé m ěstských p říspěvkových organizací 
 
3. ukládá 
aktualizovat Analýzu rizik SMOl o poznatky z kontrolní činnosti za rok 2012 
T: ročně  
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé m ěstských p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
37 Kontrola hospoda ření ZOO Olomouc v roce 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
38 Audit hospoda ření dětského dopravního h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. předložené důvodové zprávy 
T: 10. 4. 2012 
O: vedoucí odboru agendy řidi čů a motorových vozidel 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
39 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul.  Handkeho 1, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
6. neschvaluje 
osvobození od uhrazení finančního příspěvku paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
40 Prevence kriminality  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2012 dle příloh č.1 , č.2 , 
č.3 důvodové zprávy a návrhem Plánu preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 
2015 dle přílohy č.4  důvodové zprávy   
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3. souhlasí 
s návrhem na rozpočtové změny dle přílohy č.5 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s pokračováním výkonu stávající funkce manažerky prevence kriminality a stávající Komise 
prevence kriminality a bezpečnost jako institucionálních předpokladů k realizaci Programů 
prevence kriminality na léta 2012 - 2015, dle znění důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh Programu prevence kriminality města Olomouce na rok 2012 a návrh Plánu 
preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012 - 2015  ke schválení  ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
6. ukládá 
předložit Žádost o poskytnutí dotace na Program prevence kriminality města Olomouce na 
rok 2012 spolu s Plánem preventivních aktivit města Olomouce na léta 2012-2015 na 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje v termínu do 
15.2.2012 
T: 14. 2. 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh na rozpočtové změny dle přílohy č.5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
41 Zmocn ění k odmítání majetku nepatrné hodnoty v d ědickém 

řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zmocnění vedoucí(ho) oddělení opatrovnického odboru sociálních věcí MMOl odmítat nabytí 
movitého majetku nepatrné hodnoty z dědických řízení. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
42 Nekryté požadavky -  rekonstrukce zázemí t ělocvi čny Fakultní 

základní školy a Mate řské ško ly Olomouc, Hole čkova 10 a 
terasy objektu DC 90 Olomouc, Husitská 19  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zpracováním projektové dokumentace dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s úhradou projektové dokumentace ve výši 190 tis vč.DPH z položky rezerva na PD, 
schválené v plánu investic na rok 2012 
 
4. schvaluje 
zařazení částky 1 880 tis Kč vč.DPH do seznamu nekrytých požadavků dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
odboru investic předložit Radě města Olomouce rozpočtovou změnu na krytí projektové 
dokumentace dle bodu 1 důvodové zprávy 
T: 14. 2. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
odboru investic zajistit zpracování PD a následně realizovat výběrové řízení na zhotovitele 
stavby dle bodu 1. důvodové zprávy 
T: 29. 5. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. schvaluje 
zařazení částky 2 350 tis Kč vč.DPH do seznamu nekrytých požadavků dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy 
 
8. ukládá 
odboru investic realizovat výběrové řízení na zhotovitele stavby dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
43 Nekryté požadavky - o.s. INspiro, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle přílohy důvodové zprávy pro o.s. INspiro do seznamu nekrytých 
požadavků  
 
3. souhlasí 
s vykrytím částky dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
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44 Zahrani ční studijní cesta SHS ČMS 2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí na zahraniční studijní cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
45 OZV, kterou se zrušuje obecn ě závazná vyhláška č. 12/2011 o 

místním poplatku za provozovaný výherní hrací p řístroj, 
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního loterního systému  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit obecně závažnou vyhlášku, kterou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 12/2011 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
46 IPRM - Povel - obytná zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o dotaci pro projekt "Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště" 
do vyhlášené výzvy č. 11 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a 
regenerace sídliště 
 
3. schvaluje 
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
ukončit stavební realizaci projektu (popř. 1. etapy projektu - uzavřeného logického celku) v 
minimální výši 27 mil. Kč způsobilých výdajů do 31.8.2012   
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
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47 IPRM - dodatky smluv  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce – Městské parky a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu 
rozvoje města Olomouce – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. pověřuje 
k podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouce 
– Městské parky a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc primátora statutárního města 
Olomouce Martina Novotného 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
48 Závazek kone čného p říjemce - Sportujeme spole čně - ZŠ 

Zeyerova, Spole čně do školy - ZŠ T ř. Spojenc ů, ZŠ Hálkova 4 -  
Výstavba po čítačové sít ě, ZŠ Heyrovského -  Sportujeme 
spole čně, MŠ Rooseveltova  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši 157.900 Kč po dobu 5 let, (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 789.500 Kč) od finančního ukončení projektu Sportujeme 
společně-ZŠ Zeyerova (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01390) z rozpočtu města na 
zajištění udržitelnosti projektu. 
 
3. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši. 83.700 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 418.500 Kč) od finančního ukončení projektu Společně do školy-
ZŠ Tř.Spojenců (reg.číslo projektu:.CZ.1.12/.2.1.00/25.01391) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu. 
 
4. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši 46.900 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 234.500 Kč) od finančního ukončení projektu  ZŠ Hálkova 4 - 
Výstavba počítačové sítě (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01385) z rozpočtu města na 
zajištění udržitelnosti projektu. 
 
5. souhlasí 
s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši. 208.500 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 1.042.500 Kč) od finančního ukončení projektu ZŠ 
Heyrovského-sportujeme společně (reg.číslo projektu:CZ.1.12/2.1.00/25.01384) z rozpočtu 
města na zajištění udržitelnosti projektu. 
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6. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení závazek vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektů Sportujeme společně-ZŠ Zeyerova, Společně 
do školy-ZŠ Tř.Spojenců, ZŠ Hálkova 4 - Výstavba počítačové sítě, ZŠ Heyrovského - 
sportujeme společně 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 157.900 Kč po dobu 5 let, (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 789.500 Kč) od finančního ukončení projektu Sportujeme 
společně-ZŠ Zeyerova (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01390) z rozpočtu města na 
zajištění udržitelnosti projektu. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši. 83.700 Kč po dobu 5 let (tj.celkové 
náklady po dobu 5 let činí 418.500 Kč) od finančního ukončení projektu Společně do školy-
ZŠ Tř.Spojenců (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01391) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 46.900 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 234.500 Kč) od finančního ukončení projektu  ZŠ Hálkova 4 - 
Výstavba počítačové sítě (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/25.01385) z rozpočtu města na 
zajištění udržitelnosti projektu. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši. 208.500 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 1.042.500 Kč) od finančního ukončení projektu ZŠ Heyrovského-
sportujeme společně (reg.číslo projektu:CZ.1.12/2.1.00/25.01384) z rozpočtu města na 
zajištění udržitelnosti projektu. 
 
11. schvaluje 
složení realizačních týmů projektů dle bodů 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 
 
49 Stanovení termínu a návrh programu 10. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 10. zasedání ZMO: na středu 22.2.2012 od 9:00 hodin 
- místo konání 10. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 10. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 45. 
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50 Smlouva se spole čností REVENGE, a.s. -  sběr použitého textilu 
(aktualizace)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 14. 2. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 
 
 
51 Návrh na sv ěření pravomocí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. svěřuje 
dle § 102, odst 2, písm. m) zákona o obcích pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních 
smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí, které mají souvislost s provozováním 
Informačního centra Olomouc odboru vnějších vztahů a informací MMOl 
 
3. svěřuje 
pravomoc rozhodovat o uzavírání zprostředkovatelských smluv souvisejících s 
provozováním Informačního centra Olomouc odboru vnějších vztahů a informací MMOl 
 
4. ukládá 
zapracovat svěření pravomocí dle části usnesení 2 a 3 do Organizačního řádu MMOl a MPO 
T: 28. 2. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 47. 
 
 
 
52 Změna tajemníka komise cestovního ruchu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
z funkce tajemnice komise CR Lucii Kriklovou 
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3. jmenuje 
do funkce tajemnice komise CR vedoucí oddělení CR Mgr. Karin Vykydalovou 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 
 
53 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
4. odvolává 
předsedu KMČ č. 26 Olomouc - Topolany dle důvodové zprávy 
 
5. jmenuje 
předsedu KMČ č. 26 Olomouc - Topolany dle důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ o schválených změnách 
T: 14. 2. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 49. 
 
 
54 Změny v odborné komisi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. odvolává 
člena komise pro prevenci kriminality a bezpečnost dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena komise pro prevenci kriminality a bezpečnost dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise o provedených změnách 
T: 14. 2. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 49. 1. 
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55 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 4 vnit řního p ředpisu 
"Cestovní náhrady"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 4 vnitřního předpisu "Cestovní náhrady" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 2. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 50. 
 
 
 
56 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 28 "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. 28 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 50. 1. 
 
 
 
57 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: 51. 
 
 
 
58 Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu - zm ěna složení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle důvodové zprávy 
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3. jmenuje 
člena pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 54. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


