
 

USNESENÍ 
 

z 39. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 13. 3. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 13.3.2012 dle upravené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 480/3 ostat. pl. o celkové výměře 135 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
2. záměr pronajmout nemovitosti (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací 
kabina, objekt č. 4 – bývalé WC) s částí pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 
8 095 m2, budovu bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 
zast. pl. o výměře 102 m2 a pozemek parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti KINEZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 1 366 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
 
4. záměr prodat části pozemku parc. č. 31/50 ostat. pl. (dle GP parc. č. 31/63 ostat. pl.  
o výměře 12 m2 a díl „a“ o výměře 7 m2), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
5. 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, 



 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, 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. 
3.1. 
 
6. 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, 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. 3.1. 
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 732/4 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnicví statutárního města Olomouc (ideální 4/12), pana 
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) ve prospěch společnosti 
T-Mobile Czech Republic a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 732/4 ostat. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc 
(ideální 4/12), pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) 
ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
9. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor o výměře 133,20 m2 
ve 4. NP budovy č.p. 1059 (stavba občanského vybavení), Tovární č.o. 41, na pozemku 
parc. č. st. 1695 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené dne 3. 6. 2009 mezi 
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jako nájemcem a statutárním městem 
Olomouc jako podnájemníkem dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
10. výpověď nájmu nebytových prostor o celkové výměře 64,02 m2 v budově č.p. 460 (objekt 
občanské vybavenosti), Heyrovského č.o. 33, na pozemku parc. č. st. 619 zast. pl., vše 
v k. ú. Povel, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
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11. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 67 m2 v 1. NP a nebytový prostor 
o výměře 5 m2 v 2. NP v budově č. p. 432, Horní náměstí č. o. 22, tř. Svobody č. o. 33, 
na pozemku parc. č. st. 373/1, zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. svěřuje 
budovu bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc do správy odboru dopravy Magistrátu města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
3. uděluje 
1. souhlas Univerzitě Palackého v Olomouci s umístěním staveb SO 04-Budova D – 
Testovací vodní nádrž, SO 07 – Komunikace , zpevněné plochy, chodníky, SO 08.1 – 
Areálová dešťová kanalizace, SO 08.2 – Areálová splašková kanalizace, SO 09 – Vodovodní 
přípojka, SO 11 – Venkovní NN, SO 18 – Přeložka kabelů RIO Media, SO 19 – Přeložka 
kabelů Telefonica O2, Přeložky NN a VN k nové trafostanici a SO 12 – Venkovní osvětlení, 
budovaných v rámci stavby „Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc“ 
na částech pozemků parc. č. 429/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 464 m2, 
parc. č. 429/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 306 m2, parc. č. 584/1 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 5 086 m2, parc. č. 1399 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 395 
m2, parc. č. 557/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 388 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, a současně souhlasí s dotčením budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) 
na pozemku  parc. č. st. 1399 zastavěná plocha a nádvoří  v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. souhlas společnosti Apollon Property, uzavřený investiční fond, a. s. s umístěním stavby 
10 parkovacích stání na částech pozemku parc. č. 480/3 ostat. pl. o celkové  výměře 135 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod důvodové zprávy 3.21., ve věci 
schválení pronájmu nemovitostí (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací 
kabina, objekt č. 4 – bývalé WC) s pozemkem parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 9461 m2, 
budovu bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 zast. pl. 
o výměře 102 m2 a pozemku parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti KINEZ, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
2. usnesení RMO ze dne 31. 1. 2012, bod programu 2, bod 3.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného 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 
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důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
3. usnesení RMO ze dne 31. 1. 2012, bod programu 2, bod 3.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 
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. 3.1. 
 
4. usnesení RMO ze dne 13. 12. 2011, bod programu 2, bod 3.16. důvodové zprávy ve věci 
uložení odboru majetkoprávnímu vymáhat po ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za užívání pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve výši nájemného, tj. 35,- Kč/m2/rok za období od 10. 3. 2010 
po dobu bezesmluvního užívání dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, parkovacích 
stání a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Aplikační centrum BALUO v areálu 
FTK UP Olomouc“,  na pozemcích parc. č. 429/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
429/4 ostatní plocha, jiná plocha,  parc. č. 584/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1399 
zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 557/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého 
v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, chodníku, parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby 
„Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc“,  na pozemcích  parc. č. 429/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 429/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 584/1 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 1399 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 557/6 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a Univerzitou Palackého v Olomouci jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. bezúplatný převod budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 
401 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím že statutární 
město Olomouc nebude požadovat po ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za bezesmluvní užívání za období od 10. 3. 2010 do doby převodu 
vlastnického práva, a za podmínky, že současně bude realizováno bez omezujících 
podmínek bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. 
č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 m2 a 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku 
nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
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Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod budovy 
bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 16 důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod 
budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
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. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapače splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 98/18 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 37 m2, parc.č. 98/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 a parc. č. 
98/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Pavlovičky, parc. č. 1413/9 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, parc. č. 1413/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
72 m2, parc. č. 1413/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 a parc. č. 1413/12 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem náležející Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, jež je dárcem výše uvedených pozemků. Statutární město Olomouc je stranou 
obdarovanou, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na „díl a“, oddělený z pozemku parc.č. st 502 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 597 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je v podílovém 
spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx – id. 3/4 a xxxxxxxxxxxxxxx - id. 1/4, a to za cenu 
470.730,- Kč, dle bodu 3 důvodové zprávy. 
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5. bere na v ědomí 
změnu subjektu na straně jednoho ze spoluvlastníků 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 z paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pana 
xxxxxxxxxxx a 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 mimo jiných ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 4 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Veřejná zakázka č. 12024 - 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 „Plavecký stadion Olomouc- rekonstrukce venkovního areálu“ archivní číslo 
12024. 
b) uzavření mandátní smlouvy s  APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 12024. 
 
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 do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 12045 - 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 „Olomoucký hrad – cestní síť“ archivní číslo 12045. 
b) uzavření mandátní smlouvy s  APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 12024. 
 
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 do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 12011 - 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 „Ječmínkova, Na Dílkách – rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 12011. 
b) uzavření mandátní smlouvy s  APC Consulting s.r.o na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 12024. 
 
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 
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nebo její část realizována v režimu tzv.veřejné správy do 10 dnů od vyžádání. 
T: průběžně 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 12042 - 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 „Rámcová smlouva nákup papíru “ archivní číslo 12042. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
tajemníka MMOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12040 - 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 „Rámcová smlouva na opravy komunikací“ archivní číslo 12040. 
 
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  Ing. Ivo Vlacha k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 4. 
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9 Veřejná zakázka č. 12029 - 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 „Přechody pro chodce“ archivní číslo 12029. 
 
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  Ing. Ivo Vlacha k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 5. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 12036- 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 „Klimatizace pro administrativní budovu“ archivní číslo 12036. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
tajemníka MMOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 6. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 12044 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Řízení, odstraňování, čištění a dekontaminace materiálů obsahujících minerální vlákna a 
zbytkový prach v rámci zateplování ZŠ Heyrovského“ archivní číslo 12044. 
b) zaslání výzvy jedinému uchazeči  a to sdružení firem  OHL ŽS a.s. a VHH Thermont s.r.o. 
c) uzavření smluvního vztahu se společností Ekologické audity a posudky s.r.o  pro zajištění 
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funkce supervizora investora pro práci s minerálními vlákny 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 7. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 12043- 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 „Rámcová smlouva na nákup interiérového vybavení pro administrativní 
budovu“ archivní číslo 12043. 
b) uzavření mandátní smlouvy s  BM Asistent s.r.o na provedení zadávacího řízení. 
 
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 upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
tajemníka MMOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 8. 
 
 
 
13 Veřejná zakázka č. 12041 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace statutárního 
Města Olomouce“ archivní číslo 12041. 
b) uzavření mandátní smlouvy s  RTS, a.s. na provedení zadávacího řízení archivní číslo 
12041. 
 
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. 
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3. pověřuje 
náměstka primátora  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D. k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 9. 
 
 
 
14 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 291, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 460 m2, v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 102.000,- Kč, z toho za pozemek 
100.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti 1/4 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 25.500,- Kč, podíl o velikosti 1/4 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 25.500,- Kč, 
podíl o velikosti 1/4 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 25.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, dle GP o výměře 148 m2, a část 
pozemku parc. č. 54/1, ostatní plocha, (dle GP díl ,,a“), o výměře 9 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 1141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
5. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 39/2, ostatní plocha, o výměře 695 m2, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Na Střelnici 429/30 a 429/32, Olomouc-Lazce, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
6. uděluje 
souhlas s instalací brány a oplocením části pozemku parc. č. 39/2, ostatní plocha, v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Na Střelnici 429/30 a 429/32, 
Olomouc-Lazce, s tím, že nájemce při skončení nájemního poměru nemá nárok 
na vyrovnání za zhodnocení věci podle § 667 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
7. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 279, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 492 m2, 
a pozemku parc. č. 538/2, zahrada, o výměře 172 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
8. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 2276, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
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9. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 2277, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
10. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 2278, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
15 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
16 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS, bezbariérové byty s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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17 Plán oprav  2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
plán oprav na rok 2012 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
18 Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně konceptu Deklarace o spolupráci SMOl a PMS 
reality, a.s. 
 
2. souhlasí 
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy o spolupráci vycházející z konceptu deklarace 
T: 10. 4. 2012 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora 

vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
předložit RMO návrh organizačního zajištění a přípravy a naplnění smlouvy o spolupráci 
ze strany města 
T: 10. 4. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta 

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 9. 
 
 
 
19 Dobrovského, Na St řelnici - okružní k řižovatka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o společném postupu zadavatelů dle přiložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zadávací podmínky akce 
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4. pověřuje 
náměstka primátora podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů a dalších 
dokumentů plynoucích ze zadávacího řízení akce 
 
5. souhlasí 
s provedením rozpočtových změn dle upravené důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem ekonomickým předložení rozpočtových změn 
do RMO 27.3.2012 a ZMO 25.4.2012 
T: 15. 5. 2012 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
20 Dolní nám ěstí - chráni čky 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
21 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ARKTIC FOOD v ulici 
Havlíčkova 11, Olomouc, v rozsahu 37,47 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxx, Vítězství 25, 
772 00 Olomouc - Droždín, na dobu od 1.4. do 31.10. 2012. 
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HOSTINEC - 
KUCHYNĚ v ulici Kateřinská 19, Olomouc, v rozsahu 25 m2  pro žadatele f. MEDREDOS 
s.r.o., Medlov 68, 783 91 Medlov,  na dobu  od 1.4. do 30.9.  2012. 
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5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LUCERNA BAR 
v ulici  Dánská 5, Olomouc, v rozsahu   21,75 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxx, tř.Míru 28, 
779 00 Olomouc,  na dobu od 1.4. do 30.9. 2012. 
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KAVÁRNA OPERA 
na Horním náměstí 21, Olomouc, v rozsahu 92,5 m2 pro žadatele f. RK Invest, spol.s r.o. 
Dornych 2, 602 00 Brno, na dobu od 15.4. do 15.10. 2012 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna a cukrárna 
MAMKA v ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 27,39 m2 pro žadatele f. ADRIA GOLD, 
U Dvora 210, 687 51 Nivnice,  na dobu  od 1.4. do 30.10.  2012. 
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Moravská restaurace 
na Horním náměstí č. 23, Olomouc, v rozsahu 66,68 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Karafiátova 13, 779 00 Olomouc na dobu  od 15.3. do 15.11.  2012. 
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Cukrárna BOHÉMA 
v ulici tř.Svobody 27, Olomouc, v rozsahu 13,75 m2 pro žadatele p. xxxxxx,  Masarykova 36, 
772 00 Olomouc,  na dobu  od  23.4. do 23.9.  2012 . 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
22 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: 16. 
 
 
 
23 Navýšení kapacity mate řských škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s navýšením počtu míst v MŠ Jílová  o 56 míst a v MŠ Holečkova  o 72 míst, celkem o 128 
míst 
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3. schvaluje 
rozpočtové změny de upravené důvodové zprávy na rozšíření MŠ Holečkova a MŠ Jílová dle 
bodu 1 a 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat výběrové řízení na projekt a realizaci rekonstrukce 3 tříd MŠ Holečkova dle 
důvodové zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
24 Finanční nástroj JESSICA  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. pověřuje 
odbor evropských projektů k jednání o možnosti uplatnění projektů dle bodů 3.1.,  3.2.  a 3.3 
důvodové zprávy v rámci finančního nástroje JESSICA 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat RMO o výsledcích jednání o možnosti uplatnění projektů dle bodu 2 usnesení 
T: 26. 6. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
25 Svátky m ěsta 2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
program a rozpočet Svátků města dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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26 Kontrola využití podpory v roce 2011 u GEMO SPORT a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
27 Kontrola využití podpory v roce 2011 u  TJ Sokol S lavonín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
28 Expozice na olomoucké radnici - III.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci 3. etapy expozice na olomoucké radnici dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh financování 
T: 27. 3. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 

Večeř Jan, Bc., tajemník 
Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
29 IPRM - roční monitorovací zprávy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Městské parky 
 
3. schvaluje 
Roční zprávu o postupu realizace IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
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4. schvaluje 
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
30 Hodnocení projektu - Obytná zóna Povel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projekt "Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště" k obdržení finanční podpory 
v rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
31 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 Přichystalova 64, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
32 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 26. 
 
 
 
33 Rozpracování usnesení a podn ětů z diskuze z 10. zasedání 

ZMO, konaného 29.2.2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 29.2.2012  - Smlouvy s obcemi o zajištění dopravní 
obslužnosti: 
- podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti 
T: 27. 3. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 11, části 4 usnesení ZMO z 29.2.2012 - Prevence kriminality: 
- předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 29.2.2012 
T: 27. 3. 2012 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
3. ukládá 
reagovat na podněty členů Zastupitelstva města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
Novotný Martin, primátor m ěsta 

 
Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 27. 
 
 
 
34 Dodatek č. 30 "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. 30 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
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35 Petice - p řechody na ul. Tomkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 27. 3. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
36 Přeložka sb ěrače BXIV 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle návrhu na řešení důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
  
 


