
 

USNESENÍ 
 

z 47. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29. 5. 2012  
 

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

 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 29.5.2012 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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. pronájem částí 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. pronájem části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
3. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 
3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 
4. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 249/3 trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc (dle 
geometrického plánu č. 860-2/2012) ve prospěch pozemku parc. č. 265/5 orná půda v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
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5. konkrétní znění záměru na prodej budovy č. p. 434 (objekt technického vybavení) na 
pozemku parc. č. st. 557 zast. pl. o výměře 238 m2 a pozemku parc. č. st. 557 zast. pl. 
o výměře 238 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova - C1K2) dle důvodové 
zprávy bod č. 1.13.  
 
6. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání 
budovy č. p. 434 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 557 zast. pl. 
o výměře 238 m2 a pozemku parc. č. st. 557 zast. pl. o výměře 238 m2, vše v k. ú. Lazce, 
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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
7. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání 
budovy č. p. 434 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 557 zast. pl. 
o výměře 238 m2 a pozemku parc. č. st. 557 zast. pl. o výměře 238 m2, vše v k. ú. Lazce, 
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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti Dalkia 
Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
8. konkrétní znění záměru na prodej budovy č. p. 468 (objekt technického vybavení) na 
pozemku parc. č. st. 568 zast. pl. o výměře 242 m2 a pozemku parc. č. st. 568 zast. pl. 
o výměře 242 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká - C2K3) dle důvodové zprávy 
bod č. 1.14.  
 
9. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání 
budovy č. p. 468 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 568 zast. pl. 
o výměře 242 m2 a pozemku parc. č. st. 568 zast. pl. o výměře 242 m2, vše v k. ú. Lazce, 
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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti 
OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
10. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo věcného břemene přístupu a užívání 
budovy č. p. 468 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 568 zast. pl. 
o výměře 242 m2 a pozemku parc. č. st. 568 zast. pl. o výměře 242 m2, vše v k. ú. Lazce, 
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 
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smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve prospěch společnosti Dalkia 
Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
11. záměr prodat pozemek parc. č. 41 orná půda o výměře 206 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1106/20 zahrada o výměře 290 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. 458/2 zahrada o výměře 184 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 453/2 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 23 572 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 203/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, 
obec Olomouc a část pozemku parc. č. 616/7 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
17. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků  parc. č. 377/96  orná půda, parc. č. 
377/97 orná půda a parc. č. 377/98 orná půda, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
pronajatých ZD Bohuňovice s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. 377/94 orná půda o výměře 226 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
19. záměr pronajmout pozemek parc. č. 150/15 zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
20. záměr pronajmout část pozemku  parc. č. 761/12 ostat. pl. o výměře 256 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
21. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění a provozování prodejního stánku v odstínu modrošedá č. 
RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení, vyjma 
alkoholických nápojů dle důvodové zprávy bod č. 2.12.   
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  1296/1 ostat. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. 46/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 a část pozemku parc. 
č. 46/2 ostat. pl. o výměře 178 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.14. 
 
24. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 68,70 m2 v 2.NP budovy č.p. 889 
(bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
25. předběžný záměr vykoupit ideální podíly pozemků parc. č. 809/100 lesní pozemek 
o výměře 2 460 m2 a parc. č. 809/101 lesní pozemek o výměře 422 m2, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc, a to  z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/6), pana xxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), pana 
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xxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.16. 
 
26. předběžný záměr vykoupit ideální podíly pozemku parc. č. 809/27 trvalý travní porost 
o výměře 163 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a to z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(id. podíl 1/6), paní xxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6), 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/6) do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
27. změnu smluvních podmínek u pronájmu  části pozemku parc. č. 185/1 trvalý travní porost 
o výměře 857 m2, části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 243 m2, pozemku parc. 
č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a části pozemku 
parc. č. 1601/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 1787 vodní pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 1650/1 ostat. pl. o výměře 395 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti GECO, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
30. pronájem pozemku parc. č. st. 433 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
31. pronájem částí pozemků parc. č. 173/4 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice 
a parc. č. 1221/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú.  Slavonín, vše obec Olomouc Pevnostnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
33. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 
44 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
34. pronájem pozemku parc. č. st. 1204/12 zast.  pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
35. pronájem částí 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 xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 
36. uzavření dohody o skončení nájmu částí 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 
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 79 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
39. pronájem 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
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40. pronájem části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 a části pozemku parc. 
č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.  
 
41. pronájem pozemku 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 manželům xxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 
42. pronájem pozemku parc. č. 533/33 orná půda o výměře 2035 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
43. pronájem pozemku parc. č.  533/68 orná půda o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
44. pronájem vnější obvodové stěny výtahové šachty u vstupu do podchodu k vlakovému 
nádraží umístěnou na části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 1 m2 a části 
pozemku parc. č. 921 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
společnosti ARES CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 761/12  ostat. pl. o výměře 82 m2 a části pozemku parc. 
č. 782 trvalý travní porost o výměře 6 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
46. pronájem pozemku parc. č. 346/68  orná půda o výměře 1120 m2 v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Hněvotín dle důvodové zprávy bod č. 
3.19. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 273 m2 v k .ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
48. výpověď nájemní smlouvy na parkovací místo č. 1 na část pozemku parc. č. st. 371, zast. 
pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.21. 
 
49. výpověď nájemní smlouvy na parkovací místo č. 2 na část pozemku parc. č. st. 371, zast. 
pl. a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.21. 
 
50. pronájem části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti TECHNOTRADE spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
51. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor č. 2 o výměře 19,43 m2 a 
č. 3 o výměře 18,72 m2 v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 
ostat. pl., parc. č. st. 770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx – I-TREND dle důvodové zprávy bod č 4.2.  
 
52. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor č. 5 o výměře 25,53 m2 a 
č. 6 o výměře 18,04 m2 v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 
ostat. pl., parc. č. st. 770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx – I-TREND dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
53. pronájem nebytového prostoru o výměře 15 m2 v 2.PP budovy č. p. 424 (objekt 
k bydlení) na pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
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54. výběr nájemce nebytových prostor o celkové výměře 64,10 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 
193 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxx,  paní xxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše nájemného činí 
2 120,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
55. výběr nájemce nebytových prostor o celkové výměře 62,40 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 
193 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxx,  paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši nájemného, kdy minimální výše 
nájemného činí 2 120,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
56. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 388/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
388/12 ostat. pl. díl "b") a parc. č. 388/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 388/12 ostat. pl. díl "a"), 
vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc v budoucím vlastnictví Olomouckého kraje ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
57. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
58. pronájem části 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. dle důvodové zprávy bod č. 
5.10. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 
105 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 
101 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
3. ZD Bohuňovice s. r. o. o pronájem pozemků parc. č. 62/2  ostat. pl. o výměře 68 m2, parc. 
č. 294/6 orná půda o výměře 290 m2, parc. č. 362/1 ostat. pl. o výměře 5 641 m2, parc. č. 
369/1 trvalý travní porost o výměře 4 647 m2, parc. č. 375/1 ostat. pl. o výměře 379 m2, 
parc. č. 379/45 orná půda o výměře 59 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a parc. č. 
1591/12 orná půda o výměře 3 558 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 93 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
5. paní xxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 350 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
3. souhlasí 
s prodloužením termínu pro předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 11. 2012 
u smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost 
o výměře 6 135 m2, parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č. 111/26 
ostatní plocha o výměře 16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc  uzavřené se 
společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
4. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.2.  
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5. nesouhlasí 
s projektem revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova. Dílčí akce  1: 
Renaturalizace řeky Moravy u Štěpánova – na pozemcích parc. č. 1752/51 lesní pozemek, 
parc. č. 1794/22 a parc. č. 1794/21, vše trvalý travní porost, vše v k. ú. Štěpánov 
u Olomouce, obec Štěpánov a parc. č. 1657/1, parc. č. 1655/49, parc. č. 1655/59, parc. č. 
1660/1, vše lesní pozemek, parc. č. 1688/40 a parc. č. 1688/27, vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 6.1.   
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 27. 3. 2012, bod programu  2, bod 5.17. ve věci doporučení ZMO 
schválit prodej části pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 
orná půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 38.980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
2. usnesení RMO ze dne 16. 8. 2011, bod programu 2, bod 1.2. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 249/3 trvalý travní porost v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 265/5 orná půda v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
3. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.4. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene přístupu 
a užívání budovy a pozemku 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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.4. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene přístupu 
a užívání budovy a pozemku 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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
  
5. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.2. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene přístupu 
a užívání budovy a pozemku 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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
6. usnesení RMO ze dne 28. 6. 2011, bod programu 2, bod 1.2. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo energetického věcného břemene přístupu 
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a užívání budovy a pozemku 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 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
7. usnesení RMO ze dne 15. 11. 2011, bod programu  2, bod 3.10. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc za účelem umístění a provozování prodejního stánku v odstínu modrošedá č. RAL 
5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení, vyjma 
alkoholických nápojů panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu v případě, že společnost AUTA Z EU s.r.o.  neuzavře smlouvu 
o nájmu v termínu do 15. 7. 2012, vyzvat ji k vyklizení části pozemku parc. č. 185/1 trvalý 
travní porost o výměře 857 m2, části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 243 m2, 
pozemku parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
a části pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc a vymáhat náhradu za bezesmluvní užívání části pozemku parc. 
č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 857 m2, části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. 
o výměře 243 m2, pozemku parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
T: 2. 10. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. svěřuje 
1. městskou zeleň nacházející se na pozemcích  parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 
a parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc do správy 
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7.  
 
2. veřejnou zeleň nacházející se na částech pozemku parc. č. 1920/1 ostat. pl. o celkové 
výměře 2 204 m2 (dle GP parc. č. 1920/7 ostat. pl. o výměře 826 m2, parc. č. 1920/8 ostat. 
pl. o výměře 417 m2, parc. č. 1920/9 ostat. pl. o výměře 482 m2, parc. č. 1920/10 ostat. pl. 
o výměře 382 m2 a parc. č. 1920/11 ostat. pl. o výměře 97 m2), na části pozemku parc. č. 
1922/1 ostat. pl. o výměře 1 880 m2 (dle GP parc. č. 1922/14 ostat. pl.), na částech pozemku 
parc. č. 1918/1 ostat. pl. o celkové výměře 9 441 m2 (dle GP parc. č. 1918/16 ostat. pl. 
o výměře 160 m2, parc. č. 1918/18 ostat. pl. o výměře 4 308 m2, parc. č. 1918/19 ostat. pl. 
o výměře 25 m2, parc. č. 1918/20 ostat. pl. o výměře 1 687 m2, parc. č. 1918/21 ostat. pl. 
o výměře 107 m2, parc. č. 1918/22 ostat. pl. o výměře 490 m2, parc. č. 1918/23 ostat. pl. 
o výměře 2 123 m2 a parc. č. 1918/27 ostat. pl. o výměře 541 m2), na části pozemku parc. č. 
1918/2 ostat. pl. o výměře 356 m2 (dle GP parc. č. 1918/2 ostat. pl.), vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc do správy odboru životního prostředí Magistrátu města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. o výměře 
326 m2, budovy bez č. p./č. e.  (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1340 zast. pl. o výměře 
403 m2,  budovy bez č. p/č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1337/1 zast. pl. 
o výměře 275 m2 a budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1338 zast. pl. 
o výměře 187 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti Bartoň a Partner s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 3 281 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
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2. prodej pozemků parc. č. 46/1 zahrada o výměře 2 489 m2 a parc. č. 46/2 zahrada 
o výměře 359 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 173 680,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. prodej části pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 orná 
půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 38.980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku parc. č. 812/30 orná půda 
o výměře 1 143 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se společností STAFOS - REAL, s.r.o. 
při kupní ceně ve výši 1 453 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
5. darování částí pozemků parc. č. 388/3 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP parc. č. 388/12 
ostat. pl. díl "b") a parc. č. 388/8 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 388/12 ostat. pl. 
díl "a"), vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 49/1 ostat. pl. o výměře 1 443 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
7. bezúplatný převod pozemků parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 50/3 ostat. 
pl. o výměře 44 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
8. smluvní podmínky u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 
41 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
5.8. 
 
9. prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
společnosti MORAVO trading spol. s r. o.  za kupní cenu ve výši  966 290,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. 
o výměře 2 102 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností K - stav 
stavební a.s. při kupní ceně ve výši 3 195 040,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.  
 
11. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1920/1 ostat. pl. o celkové výměře 2 204 m2 
(dle GP parc. č. 1920/7 ostat. pl. o výměře 826 m2, parc. č. 1920/8 ostat. pl. o výměře 417 
m2, parc. č. 1920/9 ostat. pl. o výměře 482 m2, parc. č. 1920/10 ostat. pl. o výměře 382 m2 
a parc. č. 1920/11 ostat. pl. o výměře 97 m2), části pozemku parc. č. 1922/1 ostat. pl. 
o výměře 1 880 m2 (dle GP parc. č. 1922/14 ostat. pl.), částí pozemku parc. č. 1918/1 ostat. 
pl. o celkové výměře 9 441 m2 (dle GP parc. č. 1918/16 ostat. pl. o výměře 160 m2, parc. č. 
1918/18 ostat. pl. o výměře 4 308 m2, parc. č. 1918/19 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 
1918/20 ostat. pl. o výměře 1 687 m2, parc. č. 1918/21 ostat. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 
1918/22 ostat. pl. o výměře 490 m2, parc. č. 1918/23 ostat. pl. o výměře 2 123 m2 a parc. č. 
1918/27 ostat. pl. o výměře 541 m2), části pozemku parc. č. 1918/2 ostat. pl. o výměře 356 
m2 (dle GP parc. č. 1918/2 ostat. pl.), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 5.11.   
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12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1922/4 ostat. pl. o výměře 109 m2 (dle GP 
parc. č. 1922/13 ostat. pl.) a částí pozemku parc. č. 1918/5 ostat. pl. o celkové výměře 848 
m2 (dle GP parc. č. 1918/24 ostat. pl. o výměře 810 m2 a parc. č. 1918/25 ostat. pl. 
o výměře 38 m2), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
13. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.2.  
 
14. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení komunikace 
budovanou v rámci stavby „Novostavba rodinného domu s dvojgaráží a přístřeškem“,  na 
pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
15. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení komunikace budovanou v rámci stavby „Novostavba rodinného domu 
s dvojgaráží a přístřeškem“,  na pozemku parc. č. 633/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
16. uzavření darovací smlouvy na sloup veřejného osvětlení (kandelábr) mezi statutárním 
městem Olomouc jako dárcem a Vlastivědným muzeem v Olomouci jako obdarovaným dle 
důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 4. 
2009, bod programu 5,  bod  17 ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL 
Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 292 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. žádosti společnosti TEPER IMPORT s.r.o. o prodej budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) 
s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. o výměře 326 m2 a budovy 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. 1.2.  
 
3. žádosti Arcidiecézní charity Olomouc o darování nebo prodej budovy bez č. p./č. e. (jiná 
stavba) s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. o výměře 326 m2, budovy bez č. p./č. e.  (jiná 
stavba) s pozemkem parc. č. st. 1340 zast. pl. o výměře 403 m2,  budovy bez č. p/č. e. (jiná 
stavba) s pozemkem parc. č. st. 1337/1 zast. pl. o výměře 275 m2, budovy bez č. p./č. e. 
(jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1338 zast. pl. o výměře 187 m2 a části pozemku parc. 
č. 615/19 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji části pozemku parc. č. 
80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 orná půda) v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
5. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny u následného prodeje části pozemku 
parc. č. 269 ostat. pl. o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, 
vše v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 
105 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 
101 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
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8. žádosti paní xxxxxxxx o výkup pozemků parc. č. 375/7 o výměře 7719 m2 a parc. č. 375/2 
o výměře 3307 m2, vše orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví 
paní xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
9. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 744 ostat. pl. o výměře 
18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
10. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 
1 573 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
11. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 
14 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
12. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o doplnění smluvních podmínek u pronájmu pozemku 
parc. č. st. 238 zast. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
13. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemku parc. č. 49/1 ostat. pl. o výměře 1 443 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
14. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemků parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 52 m2 a parc. č. 50/3 ostat. pl. o výměře 44 m2, 
vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
15. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 
868 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009,  bod programu 4, bod 28 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 375 060,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce společnosti ADRAS REALITY s.r.o. ve věci prodeje budovy č. p. 352 (Tomkova 40) 
na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 179/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 930 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu ve výši 6.000.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.1. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 368/101 v domě č. p. 371, 370, 369, 368, 367 (Nešporova 7, 9, 
11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 160/63960 na společných částech domu 
č. p. 371, 370, 369, 368, 367 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 160/63960 na 
pozemcích parc. č. st. 576, 577, 578, 579, 580, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Nešporova 7, 9, 11, 13, 15, Olomouc, 
za kupní cenu celkem ve výši 25.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do jejich 
společného jmění manželů, za kupní cenu celkem ve výši 821.000,- Kč, z toho za jednotku 
811.791,- Kč a za pozemek 9.209,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. 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 
obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  990.000,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.320.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 08. 08. 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 a nezbytné údaje 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 28. 06. 2012 a dne 17. 07. 2012 vždy v 8:30 hod, dle důvodové zprávy bod 
1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích 
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 pozemcích 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 982.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.310.000,- Kč). 
Nabídky budou doručeny do 08. 08. 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 a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. Na nabídky přijaté po 
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tomto termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či 
doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 
28. 06. 2012 a dne 17. 07. 2012 vždy v 10:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. 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 825.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.100.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
08. 08. 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 
a nezbytné údaje 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 28. 06. 2012 a dne 17. 07. 2012 
vždy v 9:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. 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 
1.125.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 08. 08. 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 a nezbytné údaje 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 28. 06. 2012 
a dne 17. 07. 2012 vždy v 9:30 hod, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
9. 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 1.188.750,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.585.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 08. 08. 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 
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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 a nezbytné údaje 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 28. 06. 2012 a dne 17. 07. 2012 vždy v 10:30 hod, dle důvodové zprávy bod 
1.8. 
 
10. 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 1.935.000,- 
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.580.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
08. 08. 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, 
datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 
10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje 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 28. 06. 2012 a dne 17. 07. 2012 vždy v 11:00 
hod, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
11. 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 
2.677.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.570.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 08. 08. 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 - č. 394/3“. 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 a nezbytné údaje 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 05. 06. 2012 
a dne 19. 07. 2012 vždy v 9:00  hod, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
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12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/4 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 
1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 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 
3.357.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.950.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 08. 08. 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 – Č. 394/4“. 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 a nezbytné údaje 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 05. 06. 2012 
a dne 19. 07. 2012 vždy v 9:00  hod. 
 
13. revokuje 
své usnesení ze dne 18. 05. 2012 bod 4 část 2 ve věci schválení záměru prodat volnou 
bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 
519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na 
společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 2.126.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.500.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
06. 06. 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 BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ 10“. 
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 se uskuteční dne 24. 05. 2012 v 10:00 hod, dle 
důvodové zprávy bod 1.7. 
 
14. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku 
parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 2.126.000,- 
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.500.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
08. 08. 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 BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ 10“. 
Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce 
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána 
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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 
a nezbytné údaje 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 se uskuteční dne  29. 06. 2012 a dne 
19. 07. 2012 vždy v 10:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 63/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 741 m2, v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu ve 
výši 1,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujícím, a to:  
- podíl o velikosti 15720/20411 Společenství vlastníků jednotek domu Gorazdovo 
náměstí 65/3, 3a v Olomouci,  
- podíl o velikosti 4691/20411 Společenství pro dům Gorazdovo náměstí 79/4 
v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
16. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to samonosné elektronické brány o rozměrech 
300x200 cm a branky o rozměrech 80x200 cm s ostny ve výšce 15 cm v povrchové úpravě 
pozinkováním s pohonem na dálkové ovládání, bezpečnostními fotočlánky a výstražným 
majákem, dále montáž pásoviny s ostny (15 cm) o délce 350 cm na vrchol přilehlé zdi, 
vykopání a zabetonování základní desky a sloupků, rozšíření prostoru popelnic, ubourání 
části zdi a nahrazení podlouhlé zdi ve směru do ulice pletivovým plotem o výšce 2 m, to vše 
na pozemku parc. č. st. 63/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, se Společenstvím vlastníků jednotek domu Gorazdovo náměstí 65/3, 3a 
v Olomouci a Společenstvím pro dům Gorazdovo náměstí 79/4 v Olomouci, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 530, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 294 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši  134.500,- Kč, z toho za pozemek 
132.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:  
- podíl o velikosti 1597/5048 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
42.551,- Kč, 
- podíl o velikosti 497/2524 panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 26.484,- Kč, 
- podíl o velikosti 1909/5048 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
50.865,- Kč, 
- podíl o velikosti 137/2524 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč, 
- podíl o velikosti 137/2524 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 374/4, zahrada, o výměře 516 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 382.500,- Kč, z toho za pozemek 
380.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 235, zastavěná plocha a nádvoří, o  výměře 282 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 84.500,- Kč, z toho za pozemek 82.000,- 
Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl 
o velikosti 1/2 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a ideální podíl o velikosti 1/2 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
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20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 29. 02. 2012 bod 5, část 33 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 
st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 372.000,- Kč, z toho za pozemek 370.000,- Kč 
a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
1065/26306  xxxxxxxx za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, 
podíl o velikosti 192/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, 
podíl o velikosti 102/1879 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl 
o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 
1262/13153 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 
do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, 
podíl o velikosti 202/13153 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.5. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu 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, za kupní cenu 
celkem ve výši 367.154,- Kč, z toho za pozemek 365.154,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306  xxxxxxxxx za kupní 
cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  27.943,- Kč, 
podíl o velikosti 1032/13153 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 
1060/13153 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM 
manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do SJM 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, 
podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, 
podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč,  
podíl o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 
514/39459 xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 
xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
22. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, 
a část pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, ostatní plocha), 
o výměře 115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
23. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. 1167, zahrada, o výměře 182 m2, v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, České republice, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
24. nevyhovuje žádosti 
společnosti PAC Investments Czech Republic s.r.o., ve věci zřízení věcného břemene 
obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch 
pozemku parc. č. 380/14, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.8. 
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25. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 381/19, zahrada, o výměře 282 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
26. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu č. p. 237 (Mozartova 33)  ve věci zřízení věcného břemene obsahující 
právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. 
č. 381/19, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
27. nevyhovuje žádosti 
spoluvlastníků domu č. p. 237 (Mozartova 33)  ve věci zřízení věcného břemene obsahující 
právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 381/19, 
zahrada, ve prospěch jednotek č. 237/1, 237/2, 237/3, 237/4 a 237/5 v domě č. p. 237 
(Mozartova 33) na pozemku parc. č. st. 284, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
28. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, o výměře 2392 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy. Výměry částí pozemku parc. č. 380/2, 
ostatní plocha, budou upřesněny po vypracování GP a současně bude v GP vytyčeno věcné 
břemeno chůze a jízdy přes pozemek dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
29. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.11. 
 
30. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 376/18, zahrada, o výměře 217 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.12. 
 
31. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 105/20, zahrada, o výměře 619 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13. 
 
32. schvaluje 
úhradu doplatku do fondu oprav ve výši 61.650,- Kč Společenství vlastníků jednotek domu 
Rožňavská 12, 14, Olomouc dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
33. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 390/9, zahrada, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc uzavřeného s paní xxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 4.1. 
 
34. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 912 m2, v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc – změna smluvních podmínek, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
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4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapače splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 1 důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapače splavenin na části 
pozemku parc.č. 712 ostatní plocha o výměře 791 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, 
údržby a odstranění propustku DN 800. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (podíl id. 1/27). Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 2 důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemků parc.č. 451/29 ostatní plocha 
o výměře 5071 m2, parc.č. 451/35 ostatní plocha o výměře 20 m2, oba v k.ú. Nová ulice, 
obec Olomouc. Vlastníkem těchto pozemků je SK Olomouc Sigma MŽ, občanské sdružení, 
dle bodu 3 důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 12007 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Pojištění statutárního města Olomouce“ archivní číslo 12007 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 12060 - 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 „Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing“ archivní číslo 
12060. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 12080 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing II.“ archivní číslo 12080. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
primátora  Martina Novotného k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12070 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Dolní náměstí – dodávka osvětlení a  mobiliáře II.“ archivní číslo 12070. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek žádostmi 
o účast v sout. dialogu a komise pro otvírání obálek s nabídkami ve složení dle důvodové 
zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 3. 
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9 Veřejná zakázka č. 11103– vyhov ění námitkám  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ruší 
bod 1 usnesení RMO ze dne 3.5.2012. 
 
2. vyhovuje 
námitkám stěžovatelů dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 4. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 12039 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Studentská“ archivní číslo 12039 uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. ukládá 
řešit ve spolupráci s Olomouckým krajem harmonogram financování akce  
T: 12. 6. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 5. 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 12067 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Digitální povodňový plán “ archivní číslo 12067. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstkyni primátora  Mgr. Evu Machovou k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 6. 
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12 Veřejná zakázka č. 12068 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Digitální povodňový plán  - Instalace zařízení varovného a výstražného systému “ 
archivní číslo 12068. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstkyni primátora  Mgr. Evu Machovou k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 7. 
 
 
13 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
14 Rozpočtové zm ěny roku 2012 - neziskové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zařadit požadavek ředitelky JITRA - sdružení rodičů a přátel postižených dětí do plánu oprav 
Správy nemovitostí Olomouc, a.s. pro rok 2013 
T: 18. 9. 2012 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
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3. ukládá 
ihned zařadit požadavek ředitele DC 90, o.s., do soupisu nekrytých požadavků v rozpočtu 
města 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
15 Rozpočtové zm ěny roku 2012 -  odbor správy, odbor životního 

prost ředí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 
 
2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
 
 
16 Rozpočtové zm ěny roku 2012 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení a návrh na vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení vykrytí částek ze soupisu nekrytých 
požadavků a rozpočtové změny z toho vyplývající dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků a rozpočtové změny roku 2012 
z toho vyplývající dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
podepsat smlouvu s vítězným uchazečem na veřejnou zakázku č. 12019 
T: 12. 6. 2012 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 3. 
 
 
17 Centralizace vymáhání pokut a místních poplatk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh organizačních změn v ekonomickém odboru MMOl 
T: 12. 6. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
18 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Josef, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc  
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tř.Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky, půl roku – DPS, bezbariérové byty s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc – bezbar.byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbar.byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc – půl roku 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc – půl roku 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc- 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc – 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7,  
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d) 
 
3.  s výpovědí z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. ukládá 
podepsat výpověď z nájmu bytu dle DZ 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
19 OZV o cenové map ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2012/2013) 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce (2012/2013) na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na 
území statutárního města Olomouce (2012/2013) 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
20 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě - hodnocení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnocení projektů dle bodu č. 1 a přílohy č. 1 důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
seznam projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu v rámci 
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství" a k podpisu 
dokumentů "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze 
č. 1 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
- text výzvy č. 13 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení 
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
- text výzvy č. 14 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů dle přílohy č. 3 
důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 13 a výzvy č. 14 dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
7. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
21 Opravy komunikací 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh upřednostněných oprav komunikací určených k realizaci v r. 2012 dle přílohy č.1 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zrealizovat v roce 2012 RMO vybrané opravy komunikací 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
22 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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23 Svátky písní - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhovět žádosti občanského sdružení FESTA MUSICALE Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
24 ZOO - žádost o odklad splátek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) odklad splátek dle doporučení v důvodové zprávě 
b) rozšíření účelu použití investičního transferu dle důvodové zprávy 
c) snížení poslední splátky v r. 2013 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
25 Darování požárních vozidel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
darování požárních vozidel dle důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
předložit návrh darování požárních vozidel na nejbližší zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce dle důvodové zprávy  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit darování požárních vozidel dle důvodové zprávy 
a návrh darovacích smluv dle přílohy důvodové zprávy  
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 17. 
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26 Podpora senior ů ve městě Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o investičních záměrech týkajících se realizace domova pro seniory a domu 
s pečovatelskou službou 
 
2. ukládá 
zpracovat studii proveditelnosti na výstavbu domova ve vytipované lokalitě ve stanoveném 
termínu ve smyslu důvodové zprávy a předložit RMO k projednání 
T: 4. 9. 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
jednat se zástupci firmy VCES a.s., Na Harfě 3, Praha o ceně vysoutěžené nabídky na 
výstavbu DPS Topolovka a předložit RMO závěry z jednání 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
aktualizovat a doplnit dokumentaci pro stavební povolení ve smyslu důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
pokračovat v přípravě zajištění financování výstavby DPS Topolovka prostřednictvím FN 
Jessica 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
27 Oprava bytového domu v majetku m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned zpracovat projektovou dokumentaci dle důvodové zprávy 
T: 12. 6. 2012 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
3. ukládá 
ihned zpracovat a podat žádost o dotaci na rekonstrukci Holická 51 dle důvodové zprávy 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Hanáková Marcela, PhDr., členka rady města 

Bod programu: 19. 
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28 Audit provozu služebních vozidel na odborech MMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 5/2012 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: 4. 9. 2012 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
29 Využití podpory na projekt „TJ MILO Olomouc- činnost 

sportovní organizace 2011“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
30 Využití podpory na projekt „Provozní náklady budovy  Žerotín 

na rok 2011“, pronájem majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
prověřit naplňování nájemní smlouvy u nemovitosti Žerotín 
T: 4. 9. 2012 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
31 Kontrola hospoda ření u ZŠ Komenium Olomouc za rok 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
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32 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky a majetkem 
poskytnutými SMOl v roce 2011 u MŠ Sedmikráska Olom ouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
33 Informace o činnosti kontrolního výboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 25. 
 
 
34 IPRM – hodnocení projekt ů 28. a 30. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Bikepark Olomouc uvedené v části A, bodu 2.2. důvodové 
zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu MŠ Bieblova - rekonstrukce uvedené v části A, bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
bodové hodnocení projektu MŠ Čajkovského - rekonstrukce uvedené v části A, bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
bodové hodnocení projektu Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu uvedené 
v části A, bodu 2.2. důvodové zprávy a příloze č. 4 důvodové zprávy 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru části B důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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35 Kasárna Ne ředín II. etapa - vyú čtování projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Kasárna Neředín, regenerace areálu, II. etapa, 1. stavba, ev. č. EDS 117D814000014 
v majetkové evidenci SMOl po dobu 5 let od ukončení realizace akce (tj: do 7. 12. 2016) ). 
Během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace převést na jinou právnickou 
nebo fyzickou osobu a tento majetek nebude dán jako předmět zástavy dle bodu 3.1. a) 
důvodové zprávy. 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci účetní evidence projektu Kasárna Neředín, regenerace areálu, II. etapa, 1. 
stavba, ev. č. EDS 117D814000014 po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (tj: do 2. 9. 2021) dle bodu 3.1. b) důvodové zprávy. 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
36 Bikepark Olomouc; MŠ Čajkovského -  rekonstrukce;  

MŠ Bieblova - rekonstrukce - závazek kone čného p říjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků až do výše 545 922  Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Bikepark Olomouc (reg.číslo projektu: 
CZ.1.12/2.1.00/28.01437) a s každoročním vyčleněním finančních prostředků ve výši 
54 000 Kč po dobu 5 let  (tj.celkové náklady po dobu 5 let činí 270 000 Kč) od  finančního 
ukončení projektu na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
3. souhlasí 
s každoročním  vyčleněním finančních prostředků ve výši 292 000 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 1 460 000 Kč) od finančního ukončení projektu MŠ 
Čajkovského - rekonstrukce (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01438) z rozpočtu města 
na zajištění udržitelnosti projektu. 
 
4. souhlasí 
s každoročním  vyčleněním finančních prostředků ve výši 980 200 Kč po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 4 901 000 Kč) od finančního ukončení projektu MŠ 
Bieblova - rekonstrukce (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01439) z rozpočtu města na 
zajištění udržitelnosti projektu. 
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5. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení závazek vyčlenění finančních 
prostředků na zajištění realizace a udržitelnosti projektu Bikepark Olomouc a zajištění 
udržitelnosti projektů MŠ Čajkovského - rekonstrukce, MŠ Bieblova - rekonstrukce. 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
vyčlenění finančních prostředků až do výše 545 922 Kč z rozpočtu města na zajištění 
finančního krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Bikepark Olomouc (reg.číslo projektu: 
CZ.1.12/2.1.00/28.01437) a každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 54 000 Kč 
po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 270 000 Kč) od finančního ukončení  
projektu z rozpočtu města na zajištění udržitelnosti projektu.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 292 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí  1 460 000 Kč) od finančního ukončení projektu MŠ Čajkovského - 
rekonstrukce (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01438) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
každoroční vyčlenění finančních prostředků ve výši 980 200 Kč po dobu 5 let (tj. celkové 
náklady po dobu 5 let činí 4 901 000 Kč) od finančního ukončení projektu MŠ Bieblova - 
rekonstrukce (reg.číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/28.01439) z rozpočtu města na zajištění 
udržitelnosti projektu. 
 
9. schvaluje 
složení realizačních týmů projektů dle bodů 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
37 Jmenování člena statutárního orgánu SNO,a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se funkce člena představenstva SNO,a.s. Mgr. Pavla Kvapila 
 
3. souhlasí 
s nominací Mgr. Jany Hanákové  do funkce člena představenstva Správy nemovitostí 
Olomouc, a. s. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu v představenstvu SNO, a. s. dle předložené důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
nominaci Mgr. Jany Hanákové do funkce člena představenstva SNO, a. s. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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38 Předzahrádka (zele ň) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
39 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o cestovních 

náhradách statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2012 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 
 
 
40 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru ochrany 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru ochrany Magistrátu města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
 
2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru ochrany Magistrátu města Olomouce Ing. Jana Langra 
s účinností od 1. 6. 2012 
 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 1. 
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41 Organiza ční záležitosti - vyhodnocení návšt ěvnosti 
přepážkových pracoviš ť Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat postup dle důvodové zprávy a předložit zhodnocení návštěvnosti přepážkových 
pracovišť MMOl za roční období 
T: 27. 11. 2012 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 2. 
 
 
42 Stanovení termínu a návrhu programu 12. zasedání Z MO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
-  termín konání 12. zasedání ZMO: na středu 20. 6. 2012 od 9:00 hodin 
- místo konání 12. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 12. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33. 
 
 
43 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
44 Přijetí dotace "Krakovská", "Štítného", "MŠ Roosevelt ova"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s provedením finanční opravy ze strany Výboru regionální rady regionu soudržnosti Střední 
Morava ve výši 25 % ze způsobilých výdajů předmětné veřejné zakázky u projektů "Štítného 
- rekonstrukce komunikace" a "Rekonstrukce ulice Krakovská" dle bodu 3.1. důvodové 
zprávy a s finanční opravou ve výši 2 % ze způsobilých výdajů u projektu "MŠ Rooseveltova" 
dle bodu 3.2. důvodové zprávy   
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 
T: 12. 6. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
45 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti sportu dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle důvodové zprávy a v souladu s Pravidly pro 
poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 26. 6. 2012 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. ukládá 
předložit příspěvek pro TJ STM Olomouc dle důvodové zprávy ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
46 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle 
důvodové zprávy 
T: 26. 6. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
47 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí slevy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 12. 6. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


