
 

USNESENÍ 
 

z 66. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 13. 11. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 13. 11. 2012 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř ze dne 2. 9. 2004 
uzavřené s Lesy města Olomouce, a.s. o část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek 
o výměře 1 202 m2 (dle GP parc. č. 632/33 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 18. 3. 1998, ve znění dodatků č. 1-4, na 
pronájem nebytových prostor o celkové výměře 447,73 m2 v přízemí budovy č.p. 583 (objekt 
občanské vybavenosti), ul. Horní náměstí, na pozemku parc. č. st. 271/1 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně rozsahu 
předmětu nájmu nebytových prostor z 447,73 m2 na 508,52 m2 a k prodloužení doby nájmu 
z 31. 12. 2012 do 31. 12. 2023 s tím že, pokud nájemce nepředloží pronajímateli do 
30. 9. 2013 písemné oznámení o ukončení stavebních prací, včetně předávacího protokolu 
uzavřeného mezi nájemcem a pronajímatelem, zastoupeným odborem správy MMOl, mění 
se doba určitá s účinností od 1. 10. 2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 193,83 m2 
v 2.NP budovy č.p. 194 (objekt k bydlení), Dolní náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc sdružení Unie výtvarných umělců 
Olomoucka, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.6 
 
4. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 134,34 m2 
v 1.NP budovy č.p. 194 (objekt k bydlení), Dolní náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 
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zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc sdružení Unie výtvarných umělců 
Olomoucka, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
5. záměr směnit budovu č. p. 496 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 606 
zast. pl. o výměře 196 m2 a pozemek parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 196 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část 
pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 3 019 m2 (dle GP díl „e“) a část pozemku 
parc. č. 380/139 orná půda o výměře 80 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 
6. zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/14/2012/Hr ze dne 26. 3. 2012 
na část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 
7. zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/28/2002/Hr ze dne 8. 4. 2002 
na část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 
8. zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/137/2002/Hr ze dne 11. 12. 2002 
na část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 358 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11.  
 
9. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. o výměře 240 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
10. záměr prodat pozemky parc. č.  st. 1584/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1585 
zast. pl. o výměře 26 m2, parc. č. st. 1587 zast. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 265/483 ostat. 
pl. o výměře 3 m2, parc. č. 265/498 ostat. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 265/501 ostat. pl. 
o výměře 18 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
11. záměr prodat pozemky parc. č. st. 1586 zast. pl. o výměře 26 m2 a parc. č. 265/500 
ostat. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.2.          
  
12. předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 247/1 o výměře cca 220 m2 a parc. č. 
1066 o výměře cca 185 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry částí 
pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3.   
 
13. předběžný záměr prodat  části pozemků parc. č. 247/1 o výměře cca 90 m2 a parc. č. 
1066 o výměře cca 42 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry částí 
pozemků budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
14. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře cca 1 100 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Krajského ředitelství Olomouckého kraje 
za část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce nacházející se na části 
pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře cca 925 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. 
Výměry částí pozemku budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
15. záměr darovat části pozemků parc. č. 987/12 ostat. pl. o výměře 162 m2 (dle GP č. 
1937-171/2011 parc. č.  987/70 ostat. pl.), parc. č. 939/3 ostat. pl. o výměře 184 m2 (dle GP 
č. 1937-171/2011  parc. č. 939/45 vodní pl.), parc. č. 939/1 ostat. pl. o výměře 316 m2 (dle 
GP č. 1937-171/2011 díl „p“), parc. č. 668/7 ostat. pl. o výměře 163 m2 (dle GP č. 1937-
171/2011 díl „b“) parc. č. 972 ostat. pl. o výměře 0,12 m2 (dle GP č. 1937-171/2011 díl „v“) a 
část pozemku parc. č. 972 ostat. pl. o výměře 442 m2 (dle GP č. 1625-186/2007 parc. č. 
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972/5 ostat. pl.), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 808/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
17. záměr pronajmout pozemek parc. č. 757/42 ostat. pl. o výměře 267 m2 a části pozemků 
parc. č. 757/18 ostat. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 757/46 zahrada o výměře 24 m2 a parc. č. 
757/45 zahrada o výměře 8 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7.  
 
18. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 411,90 m2 v 1.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. 2.8. 
 
19. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
20. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 
3 510 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
21. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1721/40 ostat. pl. o výměře 
192 m2, parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 2 017 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 
1 313 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 390 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 
1 020 m2 a parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 413 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
22. záměr prodat pozemek parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
23. záměr prodat části pozemku parc. č. 75/69 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 (dle GP díl 
„a“ a díl „b“) v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
24. společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. náhradu za bezesmluvní užívání částí pozemků 
parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 
115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. 
č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 
607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 
651/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 
o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 
o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše ostat. pl. obec 
Olomouc za období od  25. 10. 2010 do 14. 8. 2011 výši 20.000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 3.4.     
 
25. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 438/3 ostat. pl. o výměře 144 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc - 
Chválkovice statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
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27. pronájem části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. st. 
2531 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. st. 214 
zast. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
29. pronájem pozemků parc. č. 631/351 orná půda o výměře 2 935 m2, parc. č. 631/348 
orná půda o výměře 6 171 m2 a parc. č. 631/326 orná půda o výměře 5 750 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Unčovice dle důvodové zprávy bod č. 
3.11.  
 
30. pronájem pozemku parc. č. 57/3 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 45/3 ostat. pl. o výměře 1317 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx 
a manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 1123/1 ostat. pl. o výměře 280 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14.  
 
33. pronájem pozemku parc. č 158/22 ostat. pl. o výměře 32 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.15.   
 
34. pronájem části pozemků parc. č. 22/3 ostat. pl. o výměře 10 m2 a parc. č. 22/4 zahrada 
o výměře 190 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.16. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 762/3 trvalý travní porost o výměře 56 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
36. pronájem pozemku parc. č. 575/11 zahrada o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 898 ostat. pl. o výměře 1 168 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
39. pronájem pozemků parc. č. 627/27 trvalý travní porost o výměře 21 m2, parc. č. 627/11 
trvalý travní porost o výměře 3 937 m2, parc. č. 787/60 orná půda o výměře 101 m2 a částí 
pozemků parc. č. 505/2 ostat. pl. o výměře 232 m2, parc. č. 1079/1 ostat. pl. o výměře 
150 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc a pozemku parc. č. 930/20 orná půda o výměře 
46 583 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.21. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 56 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
41. pronájem části pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 44 m2 a části pozemku parc. 
č. 446/15 zahrada o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní 
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xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 47 m2 a části pozemku parc. 
č. 446/15 zahrada o výměře 17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.24. 
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 446/13 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 3 m2  v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.26. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 600/1, parc. č. 600/3, parc. č. 601/22, 
parc. č. 601/7, parc. č. 298/1, parc. č. 298/2, parc. č. 592/1, parc. č. 592/3, parc. č. 623/3, 
parc. č. 623/12, parc. č. 623/13, parc. č. 623/7, parc. č. 623/10, parc. č. 593/1, parc. č. 593/2, 
vše ostat. pl., parc. č. 300/1, parc. č. 300/4, parc. č. 300/5, parc. č. 300/2, vše orná půda, 
parc. č. 622/8 zahrada, a na mostě MK2 přes řeku Moravu, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 742, parc. č. 732/12, parc. č. 848/1, parc. č. 889, parc. 
č. 732/15, parc. č. 732/2, parc. č. 732/6, parc. č. 732/3, parc. č. 732/14, parc. č. 733/4, parc. 
č. 733/5, parc. č. 724/26, parc. č. 724/25, parc. č. 724/2, parc. č. 735/34, parc. č. 891, vše 
ostat. pl., parc. č. 733/3, parc. č. 743/3, vše orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
parc. č. 205/1, parc. č. 77/22, parc. č. 202/1, vše ostat.pl., parc. č. 77/20 zahrada, vše k. ú. 
Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1962, parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/7, parc. 
č. 1963/10, parc. č. 1721/30, parc. č. 1721/37, parc. č. 1721/67, parc. č. 1721/69, parc. č. 
1721/65, parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/72, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1646, 
parc. č. 1923/12, parc. č. 1923/1, parc. č. 1924, parc. č. 1930, parc. č. 1521, parc. č. 1957, 
parc. č. 1960/2, parc. č. 1960/1, parc. č. 1959/1, parc. č. 1562/21, vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.27. 
 
46. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 732/4 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnicví statutárního města Olomouc (ideální 4/12), pana 
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) a pana xxxxxxx (ideální 2/6) ve prospěch společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 792/2  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 270/1,  parc. č. 270/2, 
parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
3.29. 
 
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 792/2  ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
parc. č. 270/1,  parc. č. 270/2, parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, vše ostat. pl., parc. č. 264/9 
zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 
49. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 90/2 ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
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Olomouce ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 97 (rodinný dům) na pozemku parc. č. 
st. 129 zast. pl. a pozemků parc. č. st. 129 zast. pl., parc. č. 92/3 zahrada, parc. č. 92/4 orná 
půda, parc. č. 89 zahrada, parc. č. 92/2 trvalý travní porost a parc. č. 94/3 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
50. pronájem částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná 
půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná 
půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Ing. Jan Zavadil – JANZL dle důvodové zprávy bod 
č. 5.7. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. sdružení Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s. o změnu doby nájmu nebytových 
prostor o celkové výměře 193,83 m2 v 2.NP budovy č.p. 194 (objekt k bydlení), Dolní 
náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 20 let dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 
 
2. sdružení Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s. o změnu doby nájmu nebytových 
prostor o celkové výměře 134,34 m2 v 1.NP budovy č.p. 194 (objekt k bydlení), Dolní 
náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec 
Olomouc z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 20 let dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 
 
3. Tělovýchovné jednoty Sokol Slavonín o pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda 
o výměře 3 600 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
4. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1420/4 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
5. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 116/21 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
6. společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1970/29 ostat. pl. 
o výměře 4 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
3. uděluje 
1. souhlas společnosti PMS Reality a.s. s umístěním staveb, inženýrských sítí a sjezdu 
v rámci stavby "Multifunkční hala Olomouc" na částech pozemků parc. č. st. 895/1 zast. pl., 
parc. č. st. 895/2 zast. pl., parc. č. st. 1126 zast. pl., parc. č. st. 1663 zast. pl., parc. č. 449/1 
ostat. pl., parc. č. 449/8 ostat. pl., parc. č. 449/30 ostat. pl., parc. č. 449/36 ostat. pl., parc. č. 
449/38 ostat. pl., parc. č. 449/39 ostat. pl., parc. č. 449/41 ostat. pl., parc. č. 449/42 ostat. pl., 
parc. č. 449/43 ostat. pl., parc. č. 864/14 ostat. pl., parc. č. 866/4 ostat. pl., parc. č. 868/1 
ostat. pl., parc. č. 875/1 ostat. pl. a parc. č. 2134 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.    
 
2. souhlas společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.  s přeložkou stávajícího vodovodního 
řadu LTH 300 v délce 67 m ve vlastnictví statutárního města Olomouce z pozemku parc. č. 
109/1 ostat. pl. v k. ú. Lazce ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
na pozemek parc. č. 282 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví  statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
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4. souhlasí 
se změnou trasy komunikace na části pozemku parc. č. 128/6 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc a částech pozemků parc. č. 468 ostat. pl. a parc. č. 116/1 trvalý travní porost v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc  a změnou umístění a navýšení počtu parkovacích stání na části 
pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, vše pronajaté 
společnosti MORAVO trading spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
5. trvá 
1. na usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti manželů 
xxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 670/34 orná půda o výměře 562 m2 a parc. č. 670/38 
orná půda o výměře 572 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.12. 
 
2. na svém usnesení ze dne 14. 8. 2012 ve věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
o pronájem části pozemku parc. č. 1060/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
3. na usnesení RMO ze dne 28. 2. 2012 ve věci doporučení ZMO schválit výkup části 
pozemku parc. č. 998/3 orná půda o výměře 306 m2 (dle GP parc. č. 998/5) a části pozemku 
parc. č. 392/2 orná půda o výměře 702 m2 (dle GP parc. č. 392/42), vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
za kupní cenu ve výši 806 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.     
 
4. na usnesení RMO ze dne 5. 4. 2011 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup části pozemku parc. č. 998/3 o výměře 1 618 m2, části pozemku 
parc. č. 392/2 o výměře 3 491 m2 a pozemků parc. č. 392/28 o výměře 599 m2 a parc. č. 
998/4 o výměře 9 m2, vše orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.6.  
 
6. bere na v ědomí 
změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu částí pozemku parc. č. 487/6 ostat. pl. 
o celkové výměře 8 m2 v k. ú. Neředín, části pozemku parc. č. 824/2 orná plocha o výměře 
4 m2 v k. ú. Hodolany a části pozemku parc. č. 1081/24 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. 
Slavonín, vše obec Olomouc ze společnosti Czech Outdoor s.r.o., IČ 261 93 302 
na společnost Czech Outdoor s.r.o., IČ 241 99 427 dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxxx k odstranění reklamního zařízení umístěného 
na části pozemku parc. č.  1060/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
a vyzvat paní xxxxxxxxxxxxxxx k uhrazení náhrady za užívání části pozemku parc. č. 1060/3 
ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc odpovídající nájemnému ve výši 
3.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok za období od 1. 10. 2012 do dne odstranění reklamního 
zařízení dle důvodové zprávy bod č. 3.3.    
T: únor 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012, bod programu 2, bod 1.5. ve věci doporučení ZMO 
schválit prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 495 145,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
2. usnesení RMO ze dne 12. 6. 2012, bod programu 2, bod 3.4. ve věci uložení odboru 
majetkoprávnímu vymáhat po společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. nepromlčenou náhradu 
za bezesmluvní užívání částí pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 



 8 

o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 
1 m2 a parc. č. 111/1, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 
1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 
1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, 
parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, 
parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, 
parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město 
a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše ostat. pl. obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4.  
 
3. usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009, bod programu 2, bod 4. 27 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
4. usnesení RMO ze dne 13. 3. 2012, bod programu 2, bod 3.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 600/1, parc. č. 600/3, parc. 
č. 601/22, parc. č. 601/7, parc. č. 298/1, parc. č. 298/2, parc. č. 592/1, parc. č. 592/3, parc. č. 
623/3, parc. č. 623/12, parc. č. 623/13, parc. č. 623/7, parc. č. 623/10, parc. č. 593/1, parc. č. 
593/2, vše ostat. pl., parc. č. 300/1, parc. č. 300/4, parc. č. 300/5, parc. č. 300/2, vše orná 
půda, parc. č. 622/8 zahrada, a na mostě MK2 přes řeku Moravu, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 742, parc. č. 732/12, parc. č. 848/1, parc. č. 889, parc. 
č. 732/15, parc. č. 732/2, parc. č. 732/6, parc. č. 732/3, parc. č. 732/14, parc. č. 733/4, parc. 
č. 733/5, parc. č. 724/26, parc. č. 724/25, parc. č. 724/2, vše ostat. pl., parc. č. 733/3, parc. č. 
743/3, vše orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 205/1, parc. č. 77/22, 
parc. č. 202/1, vše ostat. pl., parc. č. 77/20 zahrada, vše k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec 
Olomouc, parc. č. 1962, parc. č. 1963/1, parc. č. 1963/7, parc. č. 1963/10, parc. č. 1721/30, 
parc. č. 1721/37, parc. č. 1721/67, parc. č. 1721/69, parc. č. 1721/65, parc. č. 1721/71, parc. 
č. 1721/72, parc. č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1646, parc. č. 1923/12, parc. č. 1923/1, 
parc. č. 1924, parc. č. 1930, parc. č. 1521, parc. č. 1957, parc. č. 1960/2, parc. č. 1960/1, 
parc. č. 1959/1, parc. č. 1562/21, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.27. 
 
5. usnesení RMO ze dne 13. 3. 2012, bod programu 2, bod 3.2. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 732/4 ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc (ideální 
4/12), pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 2/6) ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, rozšíření 
stávajícího chodníku a kanalizačního řadu, budované v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ 
AREÁL HEJČÍN WELLNEROVA OLOMOUC“, na pozemcích  parc. č. 831/23 orná půda, 
parc. č. 831/1 orná půda, parc. č. 827/1 ostatní plocha, jiná plocha a  parc. č. 827/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 
432/25 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc a společností SOLEN, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby rozšíření 
stávajícího chodníku a kanalizačního řadu, budované v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ 
AREÁL HEJČÍN WELLNEROVA OLOMOUC“,  na pozemcích parc. č. 831/23 orná půda, 
parc. č. 831/1 orná půda, a  parc. č. 827/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
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Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 432/25 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a 
společností SOLEN, s.r.o. jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 2,- Kč, včetně 
DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o.  prominutí náhrady za bezesmluvní užívání částí 
pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1, vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 
o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 
o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 
o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, 
vše ostat. pl. obec Olomouc za období od  25. 10. 2010 do 14. 8. 2011 ve výši 35.578,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4.     
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda 
o výměře 39 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda 
o výměře 1 025 m2, parc. č. 1961/1 orná půda o výměře 348 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda 
o výměře 30 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Ing. Jan 
Zavadil – JANZL při kupní ceně ve výši 166 770,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 5.7. 
 
5. uzavření dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/16/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností REKOS stavební společnost, spol. s r.o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
6. uzavření dodatku č. 3 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností REKOS stavební 
společnost, spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
7. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/12/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.3. 
 
8. uzavření  dodatku č. 8 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností DELTA INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
6.4.  
 
9. uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
DELTA INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 
10. uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/11/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností RETAIL PARK HANÁ II. – ZÁPAD a.s.  jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 6.6.  
 
11. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
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12. uzavření dodatku č. 1 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.8. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 84/5 ostat. pl. o výměře 1 248 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 84/5 ostat. pl. o výměře 1 248 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 380/130 
orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup  přístřešku zastávky MHD a novinového stánku 
s přípojkou NN umístěných na části pozemku parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a části 
pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
5. žádosti společnosti Jezdecká akademie Olomouc o.p.s. o prodej pozemku parc. č. 111/32 
ostat. pl. o výměře 504 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 116/21 ostat. pl. o výměře 1 m2 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.  
 
7. žádosti společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1970/29 
ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
5.5.  
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod programu 3, bod 5 ve věci schválení darování 
částí pozemků parc. č. 987/12 (dle GP díl "y2") o výměře 162 m2, parc. č. 939/3 (dle GP díl 
"n2") o výměře 184 m2, parc. č. 939/1 (dle GP díl "y1") o výměře 317 m2, parc. č. 668/7 (dle 
GP díl "v1") o výměře 163 m2 a parc. č. 972 (dle GP parc. č. 972/5) o výměře 442 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 60 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 13 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 
25 800,- Kč, tj. 1 600,- Kč/m2 + náklady 5 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.    
 
13. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat xxxxxxxxx k podpisu souhlasného prohlášení, kterým uznají 
vlastnické právo statutárního města Olomouce k pozemku parc. č. 860/17 trvalý travní porost 
o výměře 394 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, a pokud nedojde k uzavření tohoto 
souhlasného prohlášení do 31. 1. 2013, podat žalobu o určení vlastnického práva k pozemku 
parc. č. 860/17 trvalý travní porost o výměře 394 m2  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 5.1. 
T: březen 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Návrh rozpo čtu SMOl na rok 2013 - 1. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. 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 1.667.000,- 
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.580.000,- Kč). Nabídky budou doručeny 
do 30.11.2012 do 12:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,  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, nebo doklad o složení kauce ve výši 
10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc a nezbytné 
údaje o účtu, na který bude vrácena. 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 20. 11. 2012 v 9:00 a dne 27. 11. 2012 
v 10:45 hod., dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku 
ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 58/4 v domě č. p. 58 
na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3., varianta B) 
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4. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 103 m2, v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 2.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
Žádosti xxxxxxxxx ve věci  prodeje pozemku parc. č. 410/3, zahrada, o výměře 92 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
6. schvaluje 
svěření pozemku parc. č. 39/2, ostatní plocha, o výměře 695 m2, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc, do správy společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod 
2.4. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 589/6 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc-Nové 
Sady, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 380/23 ostatní plocha 
a na budově kostela, který se nachází na parc.č. st. 294, oba v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, 
které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc-Hejčín, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači 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 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování propustku DN 800, horské vpusti a lapači 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 4 předložené důvodové zprávy. 
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6. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na pozemku parc.č. 112/1 a parc.č. 115/1, oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle 
důvodové zprávy. Budoucí věcné břemeno, které bude spočívat v právu umístění 
a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 112/1 a parc.č. 115/1, oba v k.ú. 
Lazce a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem provádění veškerých oprav, 
úprav, údržby. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stavby silnice I. třídy ze dne 15.6.2012, č.sml. 
OI-IP/NAJ/000507/2012/Kli (dále jen „Smlouva“), kterým bude tato Smlouva změněna tak, že 
se  
 
ruší čl. IV původní smlouvy (Výše a splatnost nájemného, způsob jeho úhrady)  
„Výše nájemného se sjednává v souladu s „Metodickým pokynem pro činnost správ ŘSD ČR 
při zajišťování majetkové správy“ a to: nájem stavby se sjednává na dobu určitou v termínu 
od 15.04.2012 do 30.11.2012 tj.230 dnů - pro nepodnikatelské účely ve výši 5 Kč/m2/1den - 
tj. za předmět pronájmu při rozsahu: 510 m2 - 510 m2  x  5 Kč  = 2.550 Kč/den - celkem: 
2.550 Kč x 230 dnů = 586.500 Kč -  slovy: pětsetosmdesátšesttisícpětset korun českých“  
 
a nahrazuje se následujícím:  
„Výše nájemného se sjednává v souladu s Metodickým pokynem pro činnost správ ŘSD ČR 
při zajišťování majetkové správy“ a to: nájem stavby se sjednává na dobu určitou v termínu 
od 15.04.2012 do 18.10.2012 tj. 187 dnů - pro nepodnikatelské účely ve výši 5 Kč/m2/1den - 
tj. za předmět pronájmu při rozsahu: 510 m2 - 510 m2  x  5 Kč  = 2.550 Kč/den - celkem: 
2.550 Kč x 187 dnů = 476.850 Kč - slovy: čtyřistasedmdesátšesttisícosmsetpadesát korun 
českých“, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc.č. 140/64 ostatní plocha 
o předpokládané výměře cca 3 m2, parc.č. 140/65 ostatní plocha o předpokládané výměře 
cca 151 m2, parc.č. 140/66 ostatní plocha o předpokládané výměře cca 6 m2, vše 
v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, a ve vlastnictví společnosti ČSAD Ostrava 
a.s., za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.   
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
stavby „Inline stezky – Hejčínské louky“ na pozemku parc.č. 631/403 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc, který vznikl oddělením z pozemku 
parc.č. 631/3 lesní pozemek v k.ú. Černovír dle geometrického plánu č. 776-75/2012, a 
v právu vstupu a vjezdu oprávněného na tento pozemek v souvislosti s provozem, kontrolou, 
údržbou nebo úpravami stavby „Inline stezky – Hejčínské louky“. Výše uvedený pozemek je 
ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. Stranou oprávněnou je statutární město Olomouc. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti stavby „Inline stezky – Hejčínské louky“, 
nejdéle však na 30 let od oboustranného podpisu smlouvy a za úplatu ve výši 20.000,- Kč, 
dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
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6 Veřejná zakázka č. 12123 - 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 „Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště – RC2“ archivní číslo 
12123. 
 
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. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy 
c) 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: 6. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 12100 - 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 „Centrální informační systém  – dodatek č. 15“ archivní číslo 12100. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D.k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12124 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem "Servisní opravy vozidel" , archivní číslo 12124 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy 
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c) 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: 6. 3. 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 12045 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
projednat podpis smlouvy s potencionálním vítězným uchazečem i po době vázanosti 
nabídky 
T: leden 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 4. 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy  - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2012 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit  Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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11 Výsledky hospoda ření za období 1 -  10/2012 s výhledem pln ění 
rozpo čtu k 31. 12. 2012  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
12 Smlouva s EIB - nabídka čerpání 1. tranše  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím 1. tranše ve výši 150 mil. Kč v r. 2012 s parametry dle upravené důvodové zprávy 
varianta B 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
přijetí 1. tranše ve výši 150 mil. Kč v r. 2012 s parametry dle upravené důvodové zprávy 
varianta B          
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
13 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  důvodovou  zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Černá cesta 21, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1)   
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
 
b) na 2 roky – DPS s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxx, Sokolská 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d, e, f ) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
14 Lokality d ětských h řišť na rok 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrhované lokality dle upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
doporučený postup dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje seznámit KMČ  s výsledkem projednání v radě města 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru investic realizovat dětská hřiště dle zpracovaných návrhů 
T: květen 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
odboru investic zahájit přípravu zadávacího řízení dle doporučeného postupu 
T: duben 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
15 Příprava výb ěrových řízení roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup a rozpočtové změny dle bodu C. 1. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic a ekonomickému odboru zajistit rozpočtové změny dle bodu C. 1.  a přílohy 
důvodové zprávy 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí ekonomického odboru 
 
4. schvaluje 
další postup dle bodu C. 2. důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
další postup dle bodu C. 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
16 Ul. 8. května - stavební úpravy komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
další postup dle bodu C) varianty č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
17 Hasičská zbrojnice Topolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodů C) 1. a C) 2. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
SNO, a.s. funkci správce majetku dle bodů C) 1. a C) 2. důvodové zprávy 
T: 11. 12. 2012 
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
18 Dodatek č. 13 ke smlouv ě s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu 
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 13 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 27. 11. 2012 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
19 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Libušina dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tovačovského dle bodu 2. důvodové zprávy 
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4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
20 Podpora v oblasti sportu - investi ční  akce - návrh smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obsah návrhu smlouvy dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uzavřením smlouvy dle přílohy s žadateli 1 - 4 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
21 CR - Návrh ú časti m ěsta na veletrzích 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast města na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2013 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
22 Audit procesu vy řazování majetku m ěsta 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
23 Audit investi ční akce Obnova mobiliá ře a cestní sít ě Bezručovy 

sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy č. 31/2012 
o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
24 Mistrovství Evropy ve fotbale U21 2015 -  Smlouva o 

pořadatelství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s obsahem Smlouvy o pořadatelství dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi města podepsat Smlouvu o pořadatelství 
T: 27. 11. 2012 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
25 Souhlas z řizovatele s odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc do 
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
příloh 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
26 Souhlas s p řevodem z rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
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2. souhlasí 
1) s převodem částky 55 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové 
organizace Knihovna města Olomouce dle důvodové zprávy 
 
2) s převodem částky 5 mil. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkové organizace o udělení souhlasu s převodem z rezervního 
fondu dle důvodové zprávy 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
27 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: 25. 
 
 
28 Stanovení termín ů konání RMO a  ZMO v 1. pololetí roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO a  ZMO v 1. pololetí roku 2013 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26. 
 
 
29 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Demlova 18 -  

Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola Olomouc a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 27. 11. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
30 Dejme šanci p řírodě-závěrečné vyú čtování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Dejme šanci přírodě - Interaktivní 
výuka přírodovědných předmětů na ZŠ, reg.č.  CZ.1.07/1.1.04/02.0114 (bankovní účet č. 
4081872/0800)  vč. výpisů ze zvláštního bankovního účtu do konce r.2025 dle bodu 3.3 a) 
důvodové zprávy.  
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací veřejných zakázek 
vyhlašovaných v rámci realizace projektu Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka 
přírodovědných předmětů na ZŠ do konce r. 2025 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci  veškeré dokumentace související s  realizací projektu Dejme šanci přírodě - 
Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ do konce r. 2025 dle bodu 3.3 a) 
důvodové zprávy 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
zrušit zvláštní účet č.4081872/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
6. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ v majetkové 
evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 28.2.2017). Během této doby 
nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace zatěžovat věcnými právy, prodat ani jinak zcizit 
dle bodu 3.1a)  a 3.1 b) důvodové zprávy 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru školství 
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7. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
31 ZŠ Svatoplukova - venkovní h řišt ě - závazek kone čného 

příjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Svatoplukova - venkovní hřiště s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 1 860 168,- Kč z rozpočtu města na zajištění finančního 
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 83 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 417 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Svatoplukova - venkovní hřiště vyčlenění 
finančních prostředků až do výše 1 860 168 Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 83 500 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 417 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
4. schvaluje 
složení realizačního týmu pro projekt 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
32 Obnova zelen ě Ústředního h řbitova v Olomouci - Rozhodnutí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu č. 10079336 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí podepsanou zástupcem SFŽP ČR dne 16.10.2012 
 
3. pověřuje 
k podpisu Smlouvy č. 10079336 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsané zástupcem SFŽP ČR dne 
16.10.2012 
T: 27. 11. 2012 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
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4. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu č. 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
33 IPRM – zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
34 Organiza ční záležitosti -  "Pravidla pro poskytování finan ční 

podpory z rozpo čtu statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce" dle 
předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 12. 2012 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Večeř Jan, Bc., tajemník 

Bod programu: 32. 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o postupu p ři 

vymáhání pen ěžitých pohledávek statutárního m ěsta 
Olomouce ze správních a rozhodovacích činností"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města 
Olomouce ze správních a rozhodovacích činností" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1.12.2012. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 1. 
 
 
36 Organiza ční záležitosti - delegování kompetencí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
delegování kompetence dle důvodové zprávy na odbor dopravy 
T: 13. 11. 2012 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 32. 2. 
 
 
37 Náhradní parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
náhradní parkovací místa dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
38 Tramvajová tra ť - okružní k řižovatka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vybudování  dočasné okružní křižovatky Zikova – Rooseveltova  
 
3. ukládá 
odboru investic uzavřít smlouvu se Stavoprojektem Olomouc na zpracování DUR až DZS 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic zahrnout  náklady na realizaci okružní křižovatky do plánu investic 2014 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
odboru investic realizovat okružní křižovatku do dokončení 1.etapy stavby Tramvajová trať 
Tržnice – Trnkova. 
T: 11. 12. 2012 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


