
USNESENÍ

z 42. schůze Rady města Olomouce, konané dne 10. 4. 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 vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 10. 4. 2012 dle části A) důvodové 
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy

2. prodlužuje
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy

3. doporučuje zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 1.

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. sazbu nájemného za pozemky využívané jako zahrady u domu, popř. zázemí 
k nemovitosti ve výši 5,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

2. změnu smluvních podmínek u  pronájmu části pozemku parc. č. 21/13, zahrada,o výměře 
100 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, paní Jiřině Sedlářové, dle důvodové zprávy bod č. 
1.2.

3. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 
2 102 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti K - stav stavební a.s. –
změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

4. zúžení předmětu nájmu u smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/53/2011/Hr ze dne 23. 2. 2011 
uzavřené se společností TIP STUDIO REKLAMA s.r.o. o část pozemku parc. č. 611 ostat. 
pl. o výměře 1 m2 v  k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, část pozemku parc. č. 1059/20 
o výměře 1 m2 v k. ú. Černovír,  obec Olomouc, část pozemku parc. č. 439/1 o výměře 1 m2 
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v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 
o výměře 1 m2, parc. č. 813/3 o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 
278/97 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, části pozemků parc. č. 1414/1 
o výměře 1 m2 a parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
část pozemku parc. č. 72/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, části 
pozemků parc. č. 111/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, část pozemku parc. č. 487/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc,  
parc. č. 480/29 o výměře 1 m2,  parc. č. 606/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 
m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 238/4 o výměře 1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 124/9 o výměře 1 m2 a 
parc. č. 94/31 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 

5. skončení nájmu částí pozemků  parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 1 m2 v  k. ú. Bystrovany, 
obec Bystrovany, parc. č. 1059/20 o výměře 1 m2 v k. ú. Černovír,  obec Olomouc, parc. č. 
439/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 
842/7 o výměře 1 m2, parc. č. 813/3 o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 
278/97 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2 
a parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, parc. č. 72/6 
o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 111/3 o výměře 1 m2 a 
parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 487/6 o výměře 
1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc,  parc. č. 480/29 o výměře 1 m2,  parc. č. 606/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 238/4 
o výměře 1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a 
parc. č. 124/9 o výměře 1 m2 a parc. č. 94/31 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc pronajatých společnosti TIP STUDIO REKLAMA s.r.o., zúžení předmětu 
nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/53/2010/Hr o části pozemků parc. č. 611 ostat. pl. o 
výměře 1 m2 v  k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, parc. č. 1059/20 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Černovír,  obec Olomouc, parc. č. 439/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. 
č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 o výměře 1 m2, parc. č. 813/3 o výměře 1 m2, parc. 
č. 824/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 278/97 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, parc. č. 72/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, parc. č. 111/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, parc. č. 487/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc,  parc. č. 
480/29 o výměře 1 m2,  parc. č. 606/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. 
č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 238/4 o výměře 1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc. č. 124/9 o výměře 1 m2 a parc. č. 94/31 o výměře 1 
m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a úpravu výše nájemného, včetně posunutí 
splatnosti první splátky nájemného roku 2012 z 31. 1. 2012 na 31. 5. 2012, vše za 
podmínky, že budou předmětné části pozemků vyklizeny do 15. 4. 2012. Nebudou-li 
předmětné části pozemků vyklizeny do 15. 4. 2012 RMO schvaluje odstoupení od smlouvy o 
nájmu č. MAJ-EM-NS/53/2010/Hr ze dne 23. 2. 2011 na pronájem částí pozemků parc. č. 
611 ostat. pl. o výměře 1 m2 v  k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany, parc. č. 1059/20 o 
výměře 1 m2 v k. ú. Černovír,  obec Olomouc, parc. č. 439/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 o výměře 1 m2, parc. č. 813/3 o 
výměře 1 m2, parc. č. 824/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 278/97 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, parc. č. 72/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 111/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 487/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
parc. č. 1063 o výměře 2 m2, parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, 
parc. č. 631/1 o výměře 1 m2, parc. č. 238/1 o výměře 1 m2, parc. č. 606/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 238/4 o výměře 1 m2 a 
parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 589/5 o 
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výměře 1 m2 a parc. č. 134/5 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce obec 
Olomouc a parc. č. 124/9 o výměře 1 m2 a parc. č. 94/31 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené se společností TIP STUDIO REKLAMA s.r.o. z 
důvodu, že i přes písemné upomenutí nájemce nezaplatil splatné nájemné ani do splatnosti 
dalšího nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

6. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/36/2008/Plh ze dne 1. 9. 2008 na 
pronájem části pozemku parc. č. 247/1 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc uzavřené se společností TIP STUDIO REKLAMA s.r.o.  z důvodu, že i přes 
písemné upomenutí nájemce nezaplatil splatné nájemné ani do splatnosti dalšího 
nájemného dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

7. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 455,60 m2 v 1.PP budovy č.p. 889, 
(Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, a pronájem části pozemku parc. č. st. 790, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 212 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

8. pronájem pozemků parc. č. 312/14 o výměře 21 137 m2, parc. č. 312/16 o výměře 
1 803 m2, parc. č. 210/1 o výměře 23 647 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc
ve vlastnictví xxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 15,- Kč/m2/rok 
dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

9. pronájem pozemku parc. č. 308/13 ostat. pl. o výměře 23 702 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 
15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.11.

10. pronájem pozemků parc. č. st. 1387/2 zast. pl. o výměře 205 m2, parc. č. st. 1388/2 
zast. pl. o výměře 38 m2, parc. č. st. 1389/2 zast. pl. o výměře 518 m2, parc. č. 286/11 
ostat. pl. o výměře 79 m2, parc. č. 286/12 ostat. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 286/13 ostat. 
pl. o výměře 2 934 m2, parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2, parc. č. st. 1291 zast. pl. 
o výměře 48 m2, parc. č. st. 1345/2 zast. pl. o výměře 424 m2, parc. č. st. 1346/2 zast. pl. 
o výměře 841 m2, parc. č. st. 1347/2 zast. pl. o výměře 1 997 m2, parc. č. st. 1348/2 zast. 
pl. o výměře 889 m2, parc. č. st. 1349/2 zast. pl. o výměře 1 204 m2, parc. č. st. 1350/2 
zast. pl. o výměře 88 m2, parc. č. st. 1352/2 zast. pl. o výměře 111 m2, parc. č. st. 1353 
zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 1354/1 zast. pl. o výměře 44 m2, parc. č. st. 1355/1 zast. 
pl. o výměře 40 m2, parc. č. st. 1356/1 zast. pl. o výměře 47 m2, parc. č. st. 1357/1 zast. pl. 
o výměře 36 m2, parc. č. st. 1358/1 zast. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 615/20 vodní plocha 
o výměře 193 m2, parc. č. 615/22 ostat. pl. o výměře 2 029 m2, parc. č. 615/23 ostat. pl. 
o výměře 5 290 m2, parc. č. 615/24 ostat. pl. o výměře 1 278 m2, parc. č. st. 1351/2 zast. pl. 
o výměře 1 079 m2, parc. č. 615/21 ostat. pl. o výměře 3 474 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxx (id. podíl 1/4),  paní xxxxxxxx (id. podíl 
1/4), paní xxxxxx (id. podíl 1/4) a paní xxxxxx (id. podíl 1/4)  statutárnímu městu Olomouc při 
nájemném ve výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  

11. pronájem pozemku parc. č. 608/9 ostat. pl. o výměře 467 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxx (id. podíl 1/4),  paní xxxxxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/4), paní xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4)  
statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
č. 1.12. 

12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 136/38 orná půda o výměře 218 m2 a část 
pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 220 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.14.
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13. pronájem pozemků parc. č. st. 226/2 zast. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 498/2 ostat. pl. 
o výměře 295 m2, parc. č. 499/2 ostat. pl. o výměře 1 126 m2, parc. č. 499/4 ostat. pl. 
o výměře 49 m2, parc. č. 499/5 ostat. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 515/75 ostat. pl.
o výměře 997 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
č. 1.15.

14. záměr prodat budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. 
o výměře 326 m2 a budovu bez č. p./č. e.  (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1340 zast. 
pl. o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.

15. záměr prodat budovu bez č. p/č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1337/1 zast. pl. 
o výměře 275 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

16. záměr prodat budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1338 zast. pl. 
o výměře 187 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.  

17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 615/19 ostat. pl. o výměře 1 461 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

18. nájemné společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-
NS/50/2004/Kř na rok 2012 ve výši 4.500.000,- Kč bez DPH, se splatností poloviny částky 
do 30. 11. 2012 a poloviny částky do 31. 12. 2012.  Ke stanovené výši nájemného 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 důvodové zprávy 
bod č. 1.19.

19. uzavření dohody s panem xxxxxxxxxxxx o zrušení věcného břemene obsahujícího právo 
chůze a zdržení se zřízení oplocení pozemku parc. č. 1651 trvalý travní porost o výměře 
7 851 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20.

20. uzavření pojistné smlouvy se společnostmi  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  na 
období od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 

21. ukončení pojistné smlouvy č. 698 064 3817 ze dne 30. 9. 2010  dohodou k 30.  6.  2012 
dle důvodové zprávy bod č. 1.22.

22. záměr pronajmout pozemek parc. č. 805/18 ostat. pl. o výměře 2 m2 a část pozemku 
parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1.

23. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 678/33 orná půda o výměře 125 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za 
části pozemků parc. č. 679/3 orná půda o výměře 54 m2 a parc. č. 678/42 orná půda o 
výměře 39 m2, oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
REFI DEVELOPMENT s.r.o. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1787 vodní pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1650/1 ostat. pl. o výměře 395 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.
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26. záměr prodat pozemek parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

27. záměr prodat budovu č. p. 143 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
1279 zast. pl. o výměře 217 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6.

28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání 
budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 1279 zast. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a 
připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a 
komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie 
ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & 
TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání 
budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 1279 zast. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a 
připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a 
komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie 
ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

30. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a 
užívání budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 1279 zast. 
pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, 
vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně 
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a 
elektrické energie a připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění 
zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 

31. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 

32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 273 m2 v k .ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.

33. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1204/12 zast.  pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.

34. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 1059/5 ostat. pl. o výměře 110 m2 a parc. č. 
179 orná půda o výměře 110 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10.

35. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
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36. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 79 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.

37. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 25 252 m2, parc. č. 
21/8 zahrada o výměře 201 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře  2 m2, parc. č. 21/17 trvalý 
travní porost o výměře 77 m2, parc. č. 23/1 trvalý travní porost o výměře 133 m2 a pozemku 
parc. č. st. 725 zast. pl. o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc sdružení SK 
Olomouc Sigma MŽ – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.13.

38. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 1024 trvalý travní porost o výměře 
3543 m2, parc. č. 1023/1 orná půda o výměře 14875 m2, parc. č. 1023/2 ostatní plocha, 
dobývací prostor o výměře 10469 m2, parc. č. 1022 ostatní plocha, dobývací prostor 
o výměře 850 m2,  parc. č. 1021 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 9757 m2, parc. 
č. 1019 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 13385 m2, parc. č. 1018 ostatní plocha, 
dobývací prostor o výměře 1990 m2, parc. č. 1017 ostatní plocha, dobývací prostor 
o výměře 2636 m2, parc. č. 1025/1 trvalý travní porost o výměře 5358 m2 a parc. č. 1020/1
trvalý travní porost o výměře 22183 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dále parc. č. 
553/1 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 8212 m2, v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
dále parc. č 725 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 
23269 m2 a parc. č. 617/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
o výměře 21721 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 1752/3 
vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 4778 m2 a parc. č.  1752/4 vodní plocha, vodní 
nádrž umělá o výměře 3818 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, včetně 
staveb vodních nádrží na nich vybudovaných dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 

39. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/57/2005/Ši ze dne 25. 7. 2005 ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2011 na pronájem části pozemku parc. č. 506/3 zahrada 
o výměře 522 m2 v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 

40. výpověď smlouvy o výpůjčce č. MAJ-PR-J/12/2005/Ši ze dne 25. 7. 2005 budovy bez 
čísla popisného nebo evidenčního (garáže) na pozemku parc. č. 506/2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

41. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/66/2003/Ge ze dne 14. 4. 2003 na 
pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2.

42. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 147/10 trvalý travní porost 
o výměře 715 m2 a parc. č. 147/17 trvalý travní porost o výměře 1 040 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4.

43. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. 
o výměře 16 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 3.5.

44. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu 
přes pozemky parc. č. 1416/3 ostat. pl. a parc. č. 1487/2 orná půda a sjezdu přes pozemek 
parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc k novostavbě rodinného 
domu na pozemcích parc. č. 1487/3 orná půda a parc. č. 183/3 zahrada, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.6.
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45. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 605 ovocný sad 
o výměře 7 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7.

46. pronájem částí pozemku parc. č. 480/3 ostat. pl. o celkové výměře 135 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc společnosti Apollon Property, uzavřený investiční fond, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.8.

47. pronájem nemovitostí (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. 3.9.

48. pronájem části 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. 3.10.

49. pronájem nebytového prostoru o výměře 23 m2 v 1.NP budovy č.p. 13 (objekt k bydlení), 
Horní náměstí č.o. 18, na pozemku parc. č. st. 436/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1.

50. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/11/2008/Plh ze dne 27. 5. 
2008 uzavřené se společností MARPER spol. s r.o. o část pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl. 
o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 5.16.

51. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/39/2011/Plh ze dne 13. 7. 
2011 uzavřené se společností BONITREAL s.r.o. o část pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl. 
o výměře 1 m2 v     k. ú. Hodolany, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 5.16.

52. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29. 1. 2010 
uzavřené mezi ČR – Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.

2. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 455,60 m2 v 1. PP 
budovy Masarykova třída 3 a části pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 212 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

2. xxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 312/14 o výměře 21 137 m2, parc. č. 312/16 
o výměře 1 803 m2, parc. č. 210/1 o výměře 23 647 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 
35,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 

3. paní xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 308/13 ostat. pl. o výměře 23 702 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc 
při nájemném ve výši 35,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.11.

4. pana xxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
o pronájem pozemků parc. č. st. 1387/2 zast. pl. o výměře 205 m2, parc. č. st. 1388/2 zast. 
pl. o výměře 38 m2, parc. č. st. 1389/2 zast. pl. o výměře 518 m2, parc. č. 286/11 ostat. pl. o 
výměře 79 m2, parc. č. 286/12 ostat. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 286/13 ostat. pl. o výměře 
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2 934 m2, parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2, parc. č. st. 1291 zast. pl. o výměře 
48 m2, parc. č. st. 1345/2 zast. pl. o výměře 424 m2, parc. č. st. 1346/2 zast. pl. o výměře 
841 m2, parc. č. st. 1347/2 zast. pl. o výměře 1 997 m2, parc. č. st. 1348/2 zast. pl. o výměře 
889 m2, parc. č. st. 1349/2 zast. pl. o výměře 1 204 m2, parc. č. st. 1350/2 zast. pl. o výměře 
88 m2, parc. č. st. 1352/2 zast. pl. o výměře 111 m2, parc. č. st. 1353 zast. pl. o výměře 
9 m2, parc. č. st. 1354/1 zast. pl. o výměře 44 m2, parc. č. st. 1355/1 zast. pl. o výměře 
40 m2, parc. č. st. 1356/1 zast. pl. o výměře 47 m2, parc. č. st. 1357/1 zast. pl. o výměře 
36 m2, parc. č. st. 1358/1 zast. pl. o výměře 67 m2, parc. č. 615/20 vodní plocha o výměře 
193 m2, parc. č. 615/22 ostat. pl. o výměře 2 029 m2, parc. č. 615/23 ostat. pl. o výměře 
5 290 m2, parc. č. 615/24 ostat. pl. o výměře 1 278 m2, parc. č. st. 1351/2 zast. pl. o výměře 
1 079 m2, parc. č. 615/21 ostat. pl. o výměře 3 474 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4),  paní xxxxxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/4), paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4)  
statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 40,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
č. 1.12.  

5. pana xxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
o pronájem pozemků parc. č. 608/9 ostat. pl. o výměře 467 m2 a parc. č. 608/35 ostat. pl. o 
výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4),  paní xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4), paní xxxxxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/4) a paní xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/4)  statutárnímu městu Olomouc při nájemném 
ve výši 40,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

6. paní xxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. st. 226/2 zast. pl. o výměře 31 m2, parc. č. 
498/2 ostat. pl. o výměře 295 m2, parc. č. 499/2 ostat. pl. o výměře 1 126 m2, parc. č. 499/4 
ostat. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 499/5 ostat. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 515/75 ostat. pl. 
o výměře 997 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx
statutárnímu městu Olomouc při nájemném ve výši 35,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 
č. 1.15.

7. paní xxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. st. 1511/2 zast. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.15.

8. manželů xxxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 
1137/1 orná půda o výměře 550 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.3.

3. souhlasí
1. s podnájmem nebytového prostoru o výměře 29,64 m2 ve 3.NP budovy č.p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 38, na pozemku parc.č.st. 450/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, pro o.s. OLiVY a  pana xxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod č. 4.2.    

2. s předloženým návrhem a položkovým rozpočtem k rekonstrukci veřejných toalet nájemce 
Bartoň a Partner s.r.o., v budově bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 433/6 
zast. pl. a parc. č. st. 435/9 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4.

4. bere na vědomí
1. důvodovou zprávu bod č. 1.1.
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2. Smlouvu o převodu podniku – „lékařské ordinace“ uzavřenou mezi xxxxxxxxxxxxxxxx, jako 
prodávající a MUDr. Romana Švecová, s.r.o., jako kupující k nebytovému prostoru o výměře 
95 m2 v 1.NP budovy č. p. 551 (stavba občanského vybavení), Sokolská č. o. 48, na 
pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.

5. ukládá
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje připravit komplexní 
návrh majetkoprávního vypořádání se všemi vlastníky dotčených pozemků v předmětné 
lokalitě dle důvodové zprávy bod č. 1.13.
T: říjen 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru

vedoucí odboru koncepce a rozvoje

6. trvá
na usnesení RMO ze dne 13. 12. 2011, tj. doporučuje ZMO revokovat  usnesení ZMO ze 
dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 34 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení 
bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9.

7. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008, bod programu 2, bod 1.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek 
parc. č. 615/19 ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch  budovy bez č. p./č. e. jiná 
stavba s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. a nádvoří o výměře 326 m2 a budovy bez č. 
p./č. e.  jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

2. usnesení RMO ze dne 17. 1. 2012, bod programu 2, bod důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 31 766 m2, parc. č. 21/8 
zahrada o výměře 145 m2, parc. č. 21/9 zahrada o výměře 90 m2, parc. č. 21/17 trvalý travní 
porost o výměře 46 m2 a pozemků parc. č. 23/1 trvalý travní porost o výměře 152 m2 a parc. 
č. st. 725 zast. pl. o výměře 247 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc sdružení SK Olomouc 
Sigma MŽ dle důvodové zprávy bod č. 2.13.

3. usnesení RMO ze dne 28. 2. 2012, bod programu 2, bod 3.14 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o schválení nájemného ve výši 15,- Kč/m2/rok u pronájmu 
části pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.5.

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. doplnění smluvních podmínek při 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 dle důvodové zprávy bod č. 
1.5.     

2. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek se společností TIP STUDIO 
REKLAMA s.r.o. v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc dlužnou 
náhradu za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, uvedených ve
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smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, za období od 1. 3. 2009 do 
28. 2. 2011 ve výši 180.000,- Kč a dlužné nájemné za rok 2011 ve výši 82.356,- Kč dle 
smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, celkem 262.356,- Kč 
v měsíčních splátkách, každá ve výši 10.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního 
měsíce dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

3. darování  části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. č. 
168/22 ostat. pl.) se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 414), vodovod 
včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), 
osvětlení nadzemní (část SO 416), komunikace (část SO 417), zděné oplocení (část SO 
410) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za smluvních podmínek navržených ČR - Ministerstvem 
obrany dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 

4. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku 
ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemku parc. č. 1651 trvalý travní porost 
o výměře 7 851 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.20.

5. prodej pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku  parc. č. 670/5 
orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v  k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 959 250,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.21.

6. prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/63 orná půda) 
o výměře 18 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/3 shora uvedené 
nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč, ideální podíl 
1/3 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč 
a ideální podíl 1/3 shora uvedené nemovitosti manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
6 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.21.

7. prodej pozemku parc. č. st.  1218 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.21.

8. prodej pozemku parc. č. st. 1219 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 950,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.21.

9. prodej pozemku parc. č. st. 1220 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26 100,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.21.

10. prodej pozemku parc. č. 413/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 24 900,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.4.

11. prodej pozemků parc. č. st. 511/2 zast. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 835/65 ostat. pl. 
o výměře 66 m2 a parc. č. 835/92 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc panu xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 232 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5.

12. prodej části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 1067/2) 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
52.240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.
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13. prodej pozemku parc. č. 1156/6 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  91 500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.7. 

14. prodej pozemku parc. č. 1156/7 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 79 130,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.8.

15. prodej pozemku parc. č. 447/73 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  82 060,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9.

16. směnu pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a pozemku parc. č. 514/3 zahrada 
o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxx  za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce a  pozemek parc. č. 
521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx
(ideální podíl 1/2) a pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude 
realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 

17. prodej částí 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 manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 32 070,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.11.

18. prodej pozemku parc. č. 499/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. č. 499/1 
orná půda (dle GP parc. č. 499/1 orná půda) o výměře 386 m2, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 509 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.12.

19. prodej pozemku parc. č. st. 1601 zast. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku parc. č. 604 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 604/2 ostat. pl.) o výměře 326 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 765 156,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.13.

20. prodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/36 ostat. pl.) o výměře 
509 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
483 550,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 

21. darování pozemku parc. č. 1917/3 ostat. pl. o výměře 43 051 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR –
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 5.15.

22. darování pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl. o výměře 14 396 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a 
dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 5.16.

23. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxx o přistoupení 
k závazku pana xxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného nájemného 
dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění dodatku  č. 1 ze dne 
2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999, a to nájemného za rok 2010 ve 
výši 7.000,- Kč a za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 ve výši 3.472,- Kč, celkem 10.472,-
Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.17.
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9. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti R.A.D. Brno s.r.o. o darování nemovitostí v areálu bývalých kasáren 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 

2. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 805/18 ostat. pl. o výměře 2 m2 
a části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

3. žádosti společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 678/33 orná 
půda o výměře 154 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.2. 

4. žádosti společnosti GECO, a.s. o prodej pozemků parc. č. 1650/1 ostat. pl. o výměře 
976 m2, parc. č. 1650/14 ostat. pl. o výměře 387 m2 a parc. č. 1961/2 ostat. pl. o výměře 
363 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.

5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 
868 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 508/1 ostat. pl. o výměře 
180 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.

7. žádosti  společnosti  SMP Net, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1001 o výměře 131 
m2 (dle GP č. 1001/2 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 

10. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 33 dodatku důvodové zprávy 
ve věci schválení odprodeje budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1339 
zast. pl. a nádvoří o výměře 326 m2 a budovy bez č. p./č. e.  jiná stavba s pozemkem parc. 
č. st. 1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc
společnosti MERIT GROUP a. s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- Kč + náklady 4 600,- Kč 
bez možnosti splátek dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 

2. část usnesení ZMO ze dne ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy 
ve věci výše kupní ceny při prodeji části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle 
GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx
a schválit kupní cenu ve výši 54 370,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3.

3. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 36 ve věci schválení  uzavření 
dohody uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxx o přistoupení 
k závazku xxxxxxxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného nájemného 
dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění dodatku  č. 1 ze dne 
2. 5.1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999 v celkové výši 14.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.17.

11. schvaluje
změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytového prostoru o výměře 242,35 m2 v 1.NP 
budovy č. p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
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12. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 27. 3. 2012, bod programu 2, bod 4.2. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného u nebytového 
prostoru o výměře 242,35 m2 v 1.NP budovy č. p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 
st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle požadavku 
nájemce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  

2. usnesení RMO ze dne 27. 3. 2012, bod programu 2, bod 4.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení snížení nájemného u nebytového prostoru o výměře 242,35 m2 v 1.NP budovy č. 
p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 

13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 9. dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1721/99 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 a části 
pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1 680 000,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 5.1.

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 1721/99 zast. pl. o výměře 1 597 m2 a části pozemku parc. č. 
1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 680 000,- Kč 
se zdůvodněním dle  dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 5.1.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2.

3 Veřejná zakázka č. 12027 - zadání 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „MŠ 
Jílová“ archivní číslo 12027 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové 
zprávě.

2. ukládá
ekonomickému odboru uvolnit z položky 6121 org 14811 (realizace akcí KMČ) částku ve výši 
1 200 000 Kč na zaplacení DPH na tuto investiční akci.
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

3. ukládá
nárokovat zbývající náklady investiční akce v návrhu rozpočtu roku 2013
T: září 2012
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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4. pověřuje
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu smlouvy o dílo až po zajištění 
finančních prostředků na tuto veřejnou zakázku.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.

4 Veřejná zakázka č. 11043 - zrušení 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Dolní náměstí – dodávka osvětlení a  mobiliáře“ archivní číslo 
11043.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1.

5 Mořické náměstí
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s udělením plné moci Ing. Pospíšilovi - ateliér-r s.r.o. pro výkon inženýrské činnosti úprav 
Mořického náměstí k zajištění stavebního povolení, jehož nositelem budou CL TRADE a 
SMOll

3. ukládá
zjistit nabídkovou cenu úprav Mořického náměstí firmou Metrostav, generálním dodavatelem 
rekonstrukce objektu obchodního domu Prior
T: 15. 5. 2012
O: vedoucí odboru investic

4. ukládá
náměstku JUDr. Martinu Majorovi podpis všech dokumentů souvisejících s přípravou a 
realizací stavby dle důvodové zprávy
T: září 2012
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

5. souhlasí
s financováním realizace stavby úhradou faktur v roce 2013

6. doporučuje zastupitelstvu města
schválit realizaci akce pro rok 2012 s úhradou faktur v roce 2013

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.
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6 Rozpočtové změny roku 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
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., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy  - část B

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 6.

7 Návrh opatření k výsledkům hospodaření SMOl za období 1 -
3/2012

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh

2. schvaluje
návrhy opatření dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn z toho 
vyplývajících

3. ukládá
předložit Radě města Olomouce ke schválení rozpočtové změny v provozní oblasti 
vyplývající z návrhu opatření dle upravené důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Novotný Martin, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

8 Prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 22 ve věci schválení podílů a kupních cen 
prodeje budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku 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., dle důvodové zprávy bod 1.1.

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku 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 dle přílohy č. 1, dle důvodové zprávy bod 1.1.

4. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 25 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 195/1 
v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na budově č. p. 195 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 6.020.460,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.040.283,- Kč, podíl na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 959.717,- Kč a náklady 20.460,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.1.

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. 
st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 
na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/21738 na pozemku parc. 
č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.022.460,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.020.505,- Kč, 
podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 979.495,- Kč a 
náklady 22.452,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.

6. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 26 ve věci prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxx 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.

7. doporučuje zastupitelstvu města 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 660/21738 
na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/21738 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 2.011.495,- Kč, z toho nebytová jednotka 
1.672.509,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 
327.491,- Kč a náklady 11.495,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. 
st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 
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na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc, za kupní 
cenu celkem ve výši 124.000,- Kč, z toho nebytová jednotka 118.275,- Kč, podíl na pozemku 
1.725,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 727/11 v domě č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na společných částech domu č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1.106.000,- Kč, z toho 
za jednotku 1.097.021,- Kč a pozemek 8.979,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) na pozemku parc. č. st. 
1373, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu č. p. 
1021 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 1373, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši  
667.000,- Kč, z toho za jednotku 660.417,- Kč a pozemek 6.583,- Kč, a to ideální podíl 
o velikosti 1/2 xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 333.500,- Kč a ideální podíl o velikosti 
1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 333.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 609 (Zikova 16, 18) na pozemcích parc. 
č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 609, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 730.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej bytové jednotky č. 609/13 v domě č. p. 608, 
609 (Zikova 16, 18) na pozemcích parc. č. st. 879, 880, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/27365 na společných částech domu č. p. 608, 
609, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, a to za cenu 725.200,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod  1.5.

13. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.5.
T: 24. 4. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

14. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí odstoupení pana xxxxxxxxxxxxxxx od koupě bytové jednotky č. 146/2 v domě 
č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a uzavření kupní smlouvy 
na předmětnou jednotku s třetí v pořadí paní xxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 800.000,- Kč, 
z toho za jednotku 773.676,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.

15. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 117/6 v domě č. p. 117 (Černá cesta 43) na pozemku parc. 
č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na 
společných částech domu č. p. 117 v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou 
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obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.122.000,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.320.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 23. 05. 2012 do 17:00 
hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ CESTA 43“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce 
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  
na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který 
bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídka bytu se uskuteční dne 10. 05. 2012 v 8:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.7.

16. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemku 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/27626 na pozemku parc.č.st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní 
cenu ve výši 1.113.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.310.000,- Kč). 
Nabídky budou doručeny do 23. 05. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města 
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny 
v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ 
NABÍDKA ZIKOVA 5“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka 
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté 
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 10. 05. 
2012 v 9:15 hod., dle důvodové zprávy bod 1.8.

17. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. 
č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 
na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 
na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 935.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.100.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 23. 05. 
2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 
10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude 
výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA CHARKOVSKÁ 7“. Na obálce musí 
být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou 
kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude 
obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum 
narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,-
Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který 
bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídka bytu se uskuteční dne 15. 05. 2012 v 8:00 hod., dle důvodové zprávy bod 1.9.
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18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
1.275.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 23. 05. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
GORAZDOVO NÁM. 4“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka 
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté 
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 15. 05. 2012 v
8:30 hod., dle důvodové zprávy bod 1.10.

19. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.347.250,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.585.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 23. 05. 2012 do 17:00 
hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA STIBOROVA 22“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce 
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  
na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který 
bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární 
město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 
Prohlídka bytu se uskuteční dne 10. 05. 2012 v 9:45 hod., dle důvodové zprávy bod 1.11.

20. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 1202/3 v domě č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku 
parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 2.193.000,-
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.580.000,- Kč). Nabídky budou doručeny 
do 23. 05. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA HORNÍ LÁN 25“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou 
osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou 
identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, 
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datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 
10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce včetně nezbytných údajů 
o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě 
od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 10. 05. 2012 v 10:30 hod., dle důvodové 
zprávy bod 1.12.

21. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
3.034.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.570.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 23. 05. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
RIEGROVA 17“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci 
ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude 
podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu 
prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u
fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat 
doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce 
včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne 15. 05. 2012 v 9:00 
hod., dle důvodové zpráv bod 1.13.

22. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 719/5 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemcích parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech 
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
672/87927 na pozemcích parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody 
za minimální kupní cenu ve výši 812.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 
1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. 
Nabídky budou doručeny do 23. 05. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města 
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v 
zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ 
NABÍDKA  DRUŽEBNÍ 19“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka 
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a 
IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce včetně nezbytných údajů o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté 
po tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu budou individuální po dohodě, dle 
důvodové zprávy bod 1.14.

23. bere na vědomí
úhradu kupní ceny za bytovou jednotku č. 65/4 v domě č. p. 65 (Gorazdovo nám. 3, 3a) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1247/15720 na společných částech domu č. p. 65 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1247/15720 na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná 
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plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.15.

24. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 15/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 
49.508,- Kč, z toho za pozemek 47.508,- Kč a náklady 2.000,- Kč., dle důvodové zprávy bod 
2.1.

25. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ZMO ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 9, 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  Společenství pro dům Selské náměstí 
484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1 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.

26. doporučuje zastupitelstvu města 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.

27. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 23.  02. 2011, bod 9, část 2, ve věci schválení  uzavření  smlouvy 
o budoucí  kupní  smlouvě na  pozemek  parc. č. st. 63/4, zastavěná  plocha  a nádvoří, 
o výměře 741 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, s: 
- panem xxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 653/15720 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1201/15720 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 757/15720 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1247/15720 shora uvedené nemovitosti
- paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 784/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1271/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem Ixxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 735/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1198/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1231/15720 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 639/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1238/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1277/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 782/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 1204/15720 shora uvedené nemovitosti
- paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 745/15720 shora uvedené nemovitosti
- panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 713/4691 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 734/4691 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 837/4691 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 847/4691 shora uvedené nemovitosti
- manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx, na ideální podíl 785/4691 shora uvedené nemovitosti,
při kupní ceně ve výši  1,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.

28. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 63/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 741 m2, 
v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Gorazdovo 
náměstí 65/3, 3a v Olomouci a Společenství pro dům Gorazdovo náměstí 79/4 v Olomouci, 
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dle důvodové zprávy bod 2.3.

29. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 530, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 294 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.

30. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti manželů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku parc. č. 310/5, zahrada, 
o výměře cca 102 m2,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.

31. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 374/4, zahrada, o výměře 516 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5.

32. schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. st. 235, zastavěná plocha a nádvoří, o  výměře 282 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6.

33. schvaluje
předběžný záměr prodat části pozemku parc. č. 374/5, zahrada, o  výměře  cca 142 m2 a  
výměře cca 12 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry částí pozemku budou 
upřesněny až po vypracování GP, dle důvodové zprávy bod 2.7.

34. schvaluje
záměr prodat ideální podíl o velikosti 38945/39459 na pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.8.

35. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 51/4, zahrada, o výměře 216 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.1.

36. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 51/3, zahrada, o výměře 233 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 3.2.

37. schvaluje
pronájem pozemku parc. č. 51/6, zahrada, o výměře 56 m2 včetně zemního sklepa o výměře 
3,5 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 3.3.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8.

9 Bytové  záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
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a) Tř. Kosmonautů 20, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Tř.Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 1+3 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1b)
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+3 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)          
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 35, o velikosti 0+1 s xxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1d)          
e) Peškova 1, Olomouc, č.b. 64, o velikosti 1+2 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)          
f) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)          
h) Balbínova 5, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)           
ch) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 18, o velikosti 2+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)            
i) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i)
j) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j)
k) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+1 s xxx dle důvodové zprávy bod  1 k)
l) Jiráskova 9, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l)
m) Černá cesta 18, Olomouc č.b. 14, o velikosti 2+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m)
n) Černá cesta 23, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+3 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n)
p) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 2+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o)
q) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 57, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 2 a)
rs) Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 21, o velikosti 1+2 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b)
t) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+3 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 c)
u) Sladkovského1B, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 3)

3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
na půl roku s nájemci:
xxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)

2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
xxxxxxx, Topolová 2, Olomouc
xxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc
xxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d) 

3. s uzavřením nájemních smluv po úmrtí, odstěhování nájemce:
a) s xxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
b) s xxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
c) s xxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
d) s xxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc
e) s xxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d,e)

4. s uzavřením nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu bytu:
xxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 7)

5. s rozšířením nájemní smlouvy
xxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 8)

6. se snížením nájemného na částku 52,- Kč/m2/měsíc na dobu 3,5 roku u bytu č. 42 v domě 
I.P.Pavlova 62, Olomouc, čímž dojde k odpočtu proinvestované částky 142.890,- Kč 
z nájemného a budou vyrovnány nároky nájemce z titulu zhodnocení bytu
dle důvodové zprávy bod 9)
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7. se snížením nájemného u dlouhodobě neobsazených bytů o výměře do 100 m2 na částku 
65,- Kč/m2/měs., 
    se snížením nájemného u dlouhodobě neobsazených bytů o výměře nad 100 m2 
na částku 52,- Kč/m2/měs.
dle důvodové zprávy bod 10)

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 9.

10 VFO-závazek konečného příjemce
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s vyčleněním finančních prostředků až do výše 65 737 200 Kč z rozpočtu města na rok 2013 
na zajištění finančního krytí realizace projektu Rekonstrukce pavilonu A1 (reg.číslo projektu: 
CZ.1.12/3.3.00/23.01364). 

3. ukládá
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení závazek vyčlenění finančních 
prostředků  na zajištění finančního krytí realizace projektu Rekonstrukce pavilonu A1. 
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
vyčlenění finančních prostředků až do výše 65 737 200 Kč z rozpočtu města na rok 2013 na 
zajištění finančního krytí realizace projektu Rekonstrukce pavilonu A1 (reg.číslo projektu: 
CZ.1.12/3.3.00/23.01364). 

5. schvaluje
složení realizačního týmu projektu dle bodu 4 důvodové zprávy

6. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 10.

11 Po stopách sv. Jana Sarkandra - Dohoda o spolupráci
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. pověřuje
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dohody o spolupráci mezi 
statutárním městem Olomouc a obcí Skočov

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 11.
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12 Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2011
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č.1, 1A a 2

2. schvaluje
výši mimořádné odměny za rok 2011 pro ředitele příspěvkových organizací dle upravené 
přílohy č. 1A důvodové zprávy

3. ukládá
předložit Radě města Olomouce v dubnu  roku 2013 výroční zprávy o činnosti organizace za 
rok 2012
T: duben 2013
O: vedoucí ekonomického odboru

4. ukládá
zpracovat výroční zprávy o činnosti organizace v průběhu března roku 2013 dle pokynu
ekonomického odboru
T: březen 2013
O: ředitelé příspěvkových organizací

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Bod programu: 12.

13 Finanční vypořádání příspěvkových  organizací za rok 2011
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1,2,3,4 a 5

2. schvaluje
finanční vypořádání příspěvkových organizací města Olomouce za rok 2011 dle upravené 
přílohy č. 1 důvodové zprávy

3. schvaluje
odpisové plány příspěvkových organizací města Olomouce na rok 2012 dle přílohy č.3 
důvodové zprávy

4. ukládá
provést finanční vypořádání roku 2011
T: 15. 5. 2012
O: ředitelé příspěvkových organizací

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 13.
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14 Předzahrádky
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
předložené dohody dle důvodové zprávy

3. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení PIZZERIE v ulici 
Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 2 m2  pro žadatele f. LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,  
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 30.9.  2012.

4. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LOS BASTARDOS v 
ulici Komenského 12, Olomouc, v rozsahu 5,1 m2 pro žadatele p. xxxx, Slatěnice 11, 783 42 
Slatěnice, na dobu od 1.5. do 30.9.  2012.

5. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
PENALTA v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx,  
Dvořákova 26A Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2012.

6. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HERNA-BAR 
APOLLO   v ulici Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 27 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxx,  
Dvořákova 26A Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2012.

7. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Café Mahler na 
Horním náměstí 11, Olomouc, v rozsahu 133 m2 pro žadatele f. PAVLÍK group , spol.s r.o., 
Michalská 2, 772 00 Olomouc, na dobu  od 16.4. do 31.10. 2012.  

8. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17. 
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele f. Hua Ying, s.r.o., Na Rybníčku 22, 
250 65 Líbeznice, na dobu od 19. 5. do 3.10. 2012.     

9. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  CAFÉ BAR MAXI 
v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 15 + 3,45 m2  pro žadatele   p. xxxxxxxxxx, Boněcko 1, 
Příluky 300, 760 01 Zlín, na dobu od 1.5. do 30.9. 2012.

10. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  IGLU CAFÉ BAR 
v ul. Selské náměstí 1, Olomouc, v rozsahu 27,5 m2 pro žadatele p. xxxxxx, Černovírská 9a, 
779 00 Olomouc ,  na dobu  od 16.4. do 30.9.  2012.   

11. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RULETA v ulici  
Kmochova 12, Olomouc, v rozsahu   57 m2 pro žadatelku p. xxxxxxxxx , Šubova 20 , 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 16.4. do 31.10.  2012.
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12. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAPTAIN MORGAN 
v ulici Mlýnská 2, Olomouc, v rozsahu    68,3 m2 pro žadatele   p. xxxxxx, Rooseveltova 117, 
779 00 Olomouc, na dobu od 23.4. do 30.9.  2012.    

13. souhlasí
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE 
RASPUTIN v ulici Mlýnská 4, Olomouc, v rozsahu 68,64 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx, 
Rooseveltova 117, 779 00 Olomouc, na dobu od 23.4. do 30.9.  2012.

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 14.

15 Povolení výjimky
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 15.

16 Označení vlastníka
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 16.

17 Zvláštní užívání komunikací
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Koželužská dle důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 17.
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18 Ceny města 2011
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2011 a Ceny za počin roku 2011 osobnostem dle 
upravené důvodové zprávy

3. doporučuje
zastupitelstvu města udělit Cenu města Olomouce za rok 2011 a Cenu za počin roku 2011 
dle usnesení bodu č. 2

4. ukládá
předložit ZMO návrh na udělení Ceny města Olomouce za rok 2011 a Ceny za počin roku 
2011
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 18.

19 Novela školského zákona - konkurzy na obsazení míst ředitelů 
škol

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 19.

20 Podpora MŠ jiných zřizovatelů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s poskytnutím finanční podpory dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn

3. ukládá
předložit návrh na jednání Zastupitelstva města Olomouc
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
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4. schvaluje
poskytnutí finanční podpory žádosti pod  pořadovým číslem 6 přílohy důvodové zprávy 
včetně rozpočtové změny

5. ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí odboru školství

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.

21 Navýšení kapacity mateřských škol
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. ukládá
předložit návrh rozpočtové změny dle důvodové zprávy k vykrytí PD
T: 24. 4. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

3. souhlasí
s nefinančním partnerstvím statutárního města Olomouc v projektu Univerzity Palackého 
v Olomouci dle důvodové zprávy

4. ukládá
podepsat Prohlášení o partnerství dle přílohy důvodové zprávy
T: 24. 4. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 21.

22 Jmenování zástupce SMOl do konkursní komise
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. jmenuje
členem konkursní komise RNDr. Ladislava Šnevajse (náhradnicí PhDr. Marcelu Hanákovou) 
dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.
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23 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy

3. ukládá
předložit Dodatky zřizovacích listin - škol na jednání Zastupitelstva města Olomouc
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

4. ukládá
zpracovat metodiku pro uzavírání nájemních smluv prostor škol
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí odboru školství

vedoucí majetkoprávního odboru

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 23.

24 Finanční příspěvek Olomouckého kraje na činnost 
dobrovolných hasičů

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy 

3. schvaluje
spolufinancování ve stejné výši jako je výše příspěvku dle důvodové zprávy 

4. schvaluje
uzavření smlouvy o  poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy

5. ukládá
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
T: 15. 5. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 24.

25 Požární ochrana 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2011
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2. schvaluje
prioritní úkoly na úseku požární ochrany na rok 2012 dle závěru důvodové zprávy

3. ukládá
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce 
u organizací města za rok 2012
T: leden 2013
O: vedoucí odboru ochrany

4. ukládá
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2012
T: leden 2013
O: vedoucí odboru ochrany

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 25.

26 Projekt Bezbariérová Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
zprávu o plnění opatření projektu Bezbariérová Olomouc

2. schvaluje
návrh nového složení pracovní skupiny projektu Bezbariérová Olomouc

3. schvaluje
poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl na bezbariérové úpravy dle bodu 3 důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí do 50 tis.Kč

4. souhlasí
s poskytnutím podpor z rozpočtu SMOl na bezbariérové úpravy dle bodu 3 důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy u žádostí nad 50 tis.Kč

5. ukládá
na jednání ZMO dne 25.4. 2012 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí podpor 
dle bodu 3 důvodové zprávy z rozpočtu SMOl u žádostí nad 50 tis. Kč

T: zasedání ZMO
O: vedoucí ekonomického odboru

6. ukládá
uzavřít smlouvy o poskytnutí podpor dle důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc

T: květen 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 26.
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27 Vyhodnocení Městského programu prevence kriminality za rok 
2011

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 27.

28 TT - Nové Sady - prohlášení
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
podepsat "Prohlášení" dle předložené důvodové zprávy
T: 24. 4. 2012
O: Novotný Martin, primátor města 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 28.

29 Malé projekty
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 29.

30 Stanovení termínu a návrhu programu 11. zasedání ZMO
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. stanovila
- termín konání 11. zasedání ZMO: na středu 25. 4. 2012 od 9:00 hodin
- místo konání 11. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc
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3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 11. zasedání ZMO dle důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 30.

31 Vyřazení majetku - MDO
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 
do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolech o vyřazení dle důvodové zprávy
3. ukládá
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o přijatém 
usnesení dle důvodové zprávy
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 31.

32 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 -
rybářské závody konané dne 21.4.2012

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Tradiční rybářské závody konané dne 
21.4.2012

3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32.

33 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 -
rybářské závody konané dne 28.4.2012

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného  v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Tradiční rybářské závody konané dne 
28.4.2012

3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32. 1.

34 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 -
Olomoucká Grillparty konaná ve dnech 11. - 12.5.2012

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Olomoucká Grillparty konanou ve dnech 11. -
12.5.2012

3. ukládá
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: 24. 4. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 32. 2.

35 Výběrové řízení na ředitele VFO, a.s.
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu  a informace o průběhu výběrového řízení na ředitele VFO, a.s.

2. doporučuje
představenstvu společnosti jmenovat v souladu se závěry výběrové komise ředitelem VFO, 
a.s. vítězného uchazeče Ing. Jiřího Uhlíře

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 33.

36 Podzemní parkoviště - karty
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. schvaluje
přidělení parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 34.

37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o 
používání služebních mobilních telefonů u statutárního města 
Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o používání služebních mobilních telefonů u statutárního 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 5. 2012

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Večeř Jan, Bc., tajemník

Bod programu: 35.

38 Jmenování člena statutárního orgánu DPMO, a.s.
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí
vzdání se funkce člena představenstva DPMO, a. s. Ing. Pavla Jelínka 

3. souhlasí
s nominací Martina Novotného, primátora statutárního města Olomouce do funkce člena 
představenstva Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
změnu v představenstvu DPMO, a. s. dle předložené důvodové zprávy

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nominaci Martina Novotného, primátora města Olomouce, do funkce člena představenstva 
DPMO, a. s. 

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 36.

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




