
USNESENÍ

z 68. schůze Rady města Olomouce, konané dne 27. 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 a ZMO
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 27.11.2012 dle části A) důvodové 
zprávy
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy

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

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

4. vypouští ze sledování
bod 8, část 9 usnesení RMO ze dne 4. 9. 2012 týkající se Střednědobého rozpočtového 
výhledu SMOl na roky 2013 - 2015 - odhad možného snížení investičních nákladů z titulu 
výběrových řízení

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

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
1. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 111/23 ostat. pl. o výměře 14 192 m2, parc. č. 
111/26 ostat. pl.  o výměře 19 652 m2, parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 8 634 m2, 
parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 137 m2, parc. č. 469 ostat. pl. o výměře 23 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc a parc. č. 128/5 ostat. pl. o výměře 132 m2 a parc. č. 21/1 ostat. pl. 
o výměře 624 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti JU-TURN Golf Marketing 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

2. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 252,74  m2 v 1.NP, nebytový 
prostor o výměře 12,60 m2 v 1.NP a nebytové prostory o celkové výměře 288 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 
450/1 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc s tím, že nájemce bude povinen 
uzavřít se statutárním městem Olomouc dohodu o přistoupení k závazku společnosti ELLAN 
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GASTRO s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc ve výši 353 319,- Kč a tento dluh zaplatit 
před podpisem smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  

3. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes most („Most 
přes náhon, Hynkov – Příkazy“) nad pozemkem parc. č. 1470/1 vodní plocha v k. ú. Hynkov, 
obec Příkazy ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx ve prospěch  pozemků parc. č. 1218/1, parc. 
č. 1218/2, parc. č. 1219/5, vše lesní pozemek a části pozemku parc. č. 1448/1 ostat. pl. 
o výměře 159 m2 (dle GP parc. č. 1448/1 ostat. pl.), vše v k. ú. Hynkov, obec Příkazy ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

4. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č.  MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené se 
společností Lesy města Olomouce, a.s. o část pozemku parc. č. 1448/1 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. 1448/3 ostat. pl.) o výměře 146 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 

5. záměr směnit vodovod Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, v k. ú. Nová Ulice, 
kabelovou přípojku NN ul. Jiráskova - 1.část na pozemku parc. č. 804/24, v k.ú. Hodolany, 
přeložku vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložku vodovodu ul.Tř.Míru - 2. část na 
pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 607/10 a parc. č. 429/28, vše v k. ú. Nová Ulice a parc. č. 
515/1, parc. č. 540/56, parc. č. 540/51, parc. č. 515/79 a parc. č. 515/78, vše v k. ú. Neředín, 
přeložku vodovodu ul. Erenburgova - 1. část a přeložku vodovodu ul. Erenburgova - 2. část 
na pozemcích parc. č. 607/8, parc. č. 607/7, parc. č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, 
parc. č. 515/80, parc. č. 526/1, parc. č. 513, parc. č. 401/17 a parc. č. 487/6, vše v k. ú. 
Neředín, přeložku vodovodu ul. Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 a 
parc. č. 480/29, vše v k. ú. Nová Ulice, přeložku vodovodu ul. Tovární (před objektem 
Teplárny) na pozemku parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovod ul. Libušina (přivaděč 
Přáslavice - Hlubočky) na pozemcích parc. č. 1458/8, parc. č. 539/3, parc. č. 1458/10, parc. 
č. 782/6, parc. č. 1970/4, parc. č. 782/16, parc. č. 1970/25, parc. č. 1970/29, parc. č. 
1970/30, parc. č. 1970/3 a parc. č. 854/2, vše v k.ú. Chválkovice, propojovací vodovodní řad 
k. ú. Neředín na pozemcích parc. č. 420/113, parc. č. 540/28, parc. č. 540/29, parc. č. 540/2, 
vše v k. ú. Neředín a parc. č. 849/42, v k. ú. Řepčín, mostový jeřáb ČS Tabulový vrch na 
pozemku parc. č. 1378, v k. ú. Nová Ulice, rozvaděč ul. Jiráskova - 2. část na pozemku parc. 
č. 804/24, v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 170 o výměře 100 m2, 
parc. č. st. 587 o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 o výměře 172 m2, parc. č. st. 1378 
o výměře 200 m2, parc. č. st. 1686 o výměře 176 m2, parc. č. st. 2069 o výměře 7 m2, parc. 
č. st. 2071 o výměře 8 m2, vše zastavěná plocha, parc. č. 76/5 o výměře 116 m2, parc. č. 
79/8 o výměře 115 m2, parc. č. 84/6 o výměře 104 m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. 
za výtlačný řad ČS Senice - VDJ Křelov DN 300 na pozemcích parc. č. 883/2, parc. č. 883/3, 
parc. č. 883/5, parc. č. 881/2, parc. č. 881/3, parc. č. 881/4, parc. č. 881/5, parc. č. 881/1, 
parc. č. 860/1, parc. č. 860/15, parc. č. 860/6, parc. č. 860/14, parc. č. 1267, vše v k. ú. 
Senice na Hané, obec Senice na Hané, parc. č. 255/3, parc. č. 162/11, parc. č. 162/12, parc. 
č. 162/1, parc. č. 255/2, parc. č. 140/9, parc. č. 248, parc. č. 149/1, parc. č. 149/3, parc. č. 
149/4, parc. č. 149/5, vše v k.ú. Vojnice u Olomouce, obec Vojnice u Olomouce, parc. č. 
325/32, parc. č. 325/24, parc. č. 325/28, parc. č. 325/29, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, 
parc. č. 254/68, parc. č. 254/60, parc. č. 254/61, parc. č. 254/62, parc. č. 254/65, parc. č. 
254/66, parc. č. 263/8, parc. č. 263/9, parc. č. 263/10, parc. č. 263/11, parc. č. 254/57, vše v 
k. ú. Břuchotín, obec Břuchotín, parc. č. 903/3, parc. č. 903/4, parc. č. 903/1, parc. č. 901/2, 
parc. č. 902/5, parc. č. 902/6, parc. č. 902/16, parc. č. 902/17, parc. č. 902/28, parc. č. 904, 
parc. č. 905/1, parc. č. 905/2, parc. č. 905/3, parc. č. 905/4, parc. č. 905/5, parc. č. 905/6, 
parc. č. 905/7, parc. č. 905/8, parc. č. 905/9, parc. č. 906, 907, parc. č. 910/10, parc. č. 
910/7, parc. č. 910/11, parc. č. 910/6, parc. č. 910/9,  parc. č. 910/3, parc. č. 910/15, parc. č. 
909/5, vše v k. ú. Křelov, obec Křelov, studnu spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 185 
zastavěná plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 504/1, v k. ú. 
Černovír - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1341 m2, parc. č. st. 505/2 zastavěná 
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plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. st. 551, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
972 m2, parc. č. 809/151 ostatní plocha, o výměře 1307 m2, parc. č. 809/233 ostatní plocha, 
o výměře 413 m2, parc. č. 809/234, trvalý travní porost, o výměře 422 m2, parc. č. 809/314 
ostatní plocha, o výměře 107 m2, parc. č. 809/316 ostatní plocha, o výměře 3441 m2, parc. 
č. 809/317 ostatní plocha, o výměře 173 m2, parc. č. 809/318 ostatní plocha, o výměře 7173 
m2, parc. č. 809/321 ostatní plocha, o výměře 880 m2, parc. č. 809/322 trvalý travní porost, 
o výměře 21 m2, parc. č. 809/323 ostatní plocha, o výměře 67 m2, parc. č. 809/326 ostatní 
plocha, o výměře 130 m2, parc. č. 809/327 ostatní plocha, o výměře 564 m2, parc. č. 
809/328 ostatní plocha, o výměře 1364 m2, parc. č. 809/329 ostatní plocha, o výměře 49 m2 
a parc. č. 1128 ostatní plocha, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír a parc. č. st. 185 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.10.

6. záměr prodat část pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 104 m2 (dle GP parc. č. 
1929/17 ostat. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

7. záměr změnit smlouvy o nájmu uzavřené dne 10. 4. 2012 na pronájem částí 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. Změnou smluv 
o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2012 do 31. 12. 2013 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

8. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 14. 6. 2012 na 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. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2012 do 31. 12. 2013 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 

9. záměr pronajmout 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 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 

10. záměr změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 31. 1. 2012 na pronájem části pozemku 
parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít k prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2012 do 31. 12. 2013 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3.

11. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu na části pozemků parc. č. 106/2 ostat. pl. 
o výměře 1 228 m2 a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.

12. prodloužení termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 30. 3. 2013 a 
k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2013 u pronájmu s následným 
prodejem pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.

13. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 
2 425 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti ZAPA beton a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.4.

14. pronájem pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 
ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda o výměře  244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. 
pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5.
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15. 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. 1944/18, parc. č. 1944/6,  parc. č. 1944/7,  parc. č. 1944/17,  parc. č. 
1944/16,  parc. č. 1944/1, vše ostat. pl.,  vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6.

16. 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. 1944/18, parc. č. 1944/6,  
parc. č. 1944/7,  parc. č. 1944/17,  parc. č. 1944/16,  parc. č. 1944/1, vše ostat. pl.,  vše v k. 
ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6.

17. uzavření dohody o zrušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy č. MAJ-PR-
BVB/117/2012/S 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 
ostat. pl., parc. č. st. 110/2 zastav. plocha a nádvoří, parc. č. st. 110/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.

18. 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 ostat. pl., parc. č. st. 110/2 zastav. 
plocha a nádvoří, parc. č. st. 110/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.7.

19. 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. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1029/25 
ostat. pl., parc. č. st. 110/2 zastav. plocha a nádvoří, parc. č. st. 110/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 3.7.

20. 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. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. 
pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

21. 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. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše 
v  k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8.
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22. 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 xxxxxxxxxxxxxxxx – I-TREND dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  

23. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č.  
2240 ostat. pl. v k. ú. Grygov, obec Grygov  ve prospěch pozemku  parc. č. 2251 ostat. pl. 
v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 5.13.

2. nevyhovuje žádosti
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem budovy bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) 
na pozemcích parc. č. st. 1351/1 a st. 1351/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 

2. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. st. 444/2 zastavěná plocha nádvoří 
o výměře  23 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.  

3. trvá
na usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 52 m2 (dle 
GP parc. č. 516/3 ostat. pl.) v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.

4. souhlasí
s vypuštěním smluvní podmínky týkající se použití bezvýkopové technologie  při přechodu 
přes komunikace při úplatném 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. 1944/18, parc. č. 1944/6,  parc. č. 
1944/7,  parc. č. 1944/17,  parc. č. 1944/16,  parc. č. 1944/1, vše ostat. pl.,  vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.6.

5. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 13. 3. 2012, bod programu 2, bod 5.1 ve věci doporučení ZMO 
schválit bezúplatný převod budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. 
o výměře 401 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím že statutární 
město Olomouc nebude požadovat po ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových náhradu za bezesmluvní užívání za období od 10. 3. 2010 do doby převodu 
vlastnického práva, a za podmínky, že současně bude realizováno bez omezujících 
podmínek bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. 
č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 m2 a 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku 
nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.

2. usnesení RMO ze dne 13. 3. 2012, bod programu 2, bod 5.1 ve věci svěření budovy bez 
č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc do správy odboru dopravy Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
1.6.

3. usnesení RMO ze dne 13. 3. 2012 bod programu 2, bod 5.1 důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO revokovat usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 16 
důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o převod budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 
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401 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 

4. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.38. důvodové zprávy ve věci 
schválení 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. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. a parc. 
č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

5. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.38. důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 
480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

6. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 2.38. důvodové zprávy ve věci
schválení práva provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 480/5 ostat. pl. 
a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc pro společnost SMP Net, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

7. usnesení RMO ze dne 14. 12. 2010, bod programu 2, bod 2.20. důvodové zprávy ve věci 
schválení změny smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene spočívající 
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 480/1 ostat. pl., parc. č. 
480/5 ostat. pl. a parc. č. 487/3 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a vybraným nájemcem nebytových 
prostor o celkové výměře 252,74 m2 v 1.NP, nebytového prostoru o výměře 12,60 m2 
v 1.NP a nebytových prostor o celkové výměře 288 m2 v 1.PP budovy č.p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), Dolní nám. č.o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl., vše v k. 
ú. Olomouc – město, obec Olomouc, o přistoupení k závazku společnosti ELLAN GASTRO 
s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc ve výši 353 319,- Kč z důvodu dlužného nájemného 
dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 26. 9. 2002, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 
dle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 9. 2004, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 
a smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním ze dne 
2. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

2. prodej části pozemku parc. č. 1448/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1448/3 ostat. pl.) o výměře 
146 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 

3. bezúplatný převod pozemků  parc. č. 30/26 ostat. pl. o výměře 840 m2, parc. č. 30/31 
ostat. pl. o výměře 54 m2, parc. č. 30/32 ostat. pl. o výměře 272 m2 a parc. č. 117/3 ostat. pl. 
o výměře 176 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.8.
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4. výkup pozemku parc. č. 809/46 ostat. pl. o výměře 2 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 2 800 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.9.

5. prodej pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2 v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí obci Dětřichov nad Bystřicí za kupní cenu ve výši 
49 830,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 

6. darování částí 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 
části pozemku parc. č. 972 ostat. pl. o výměře 442 m2 (dle GP č. 1625-186/2007 parc. č. 
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. 5.3.

7. prodej pozemku parc. č. 62 ostat. plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.5.

8. prodej části pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. o výměře 297 m2 (dle GP díl „a“)  v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc společnosti  SAMOHÝL OLOMOUC a.s. - člen SAMOHÝL 
MOTOR HOLDING za kupní cenu ve výši 601 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.6.  

9. prodej pozemků 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 společnosti BOOS a. s. za kupní cenu 
ve výši 160 060,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
    
10. prodej pozemků 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, a to ideální podíl 2/3 shora uvedených 
nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 43 287,- Kč a ideální podíl 
1/3 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  21 643,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.7.      

11. prodej pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 850,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 
   
12. prodej částí 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 družstvu Záložna CREDITAS, spořitelní 
družstvo za kupní cenu ve výši 7 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9.  

13. prodej pozemků parc. č. st. 537 zast. pl. o výměře 24 m2 a parc. č. 1106/80 zahrada 
o výměře 362 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 137 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.

14. prodej pozemku parc. č. st. 1201/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 220,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.11.
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15. výkup vodního díla – jezu na Mlýnském potoce v km 0,769 na pozemku parc. č. 138/3 
vodní plocha (podle geometrického plánu pro vyznačení vodního díla pozemek parc. č. st. 
1867 zast. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(id. podíl 1/2) za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.12.

16. prodej pozemků parc. č. 2235 zast. pl. o výměře 320 m2, parc. č. 2236 zast. pl. o výměře 
1458 m2, parc. č. 2237 zast. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2238 zast. pl. o výměře 257 m2, 
parc. č. 2239 zast. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 2241 zast. pl. o výměře 243 m2 a parc. č. 
2240 ostat. pl. o výměře 16308 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov panu xxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 2.604.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13.

17. prodej pozemku parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 138 600,- Kč za podmínek dle důvodové 
zprávy  bod č. 5.14.

18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. 
o výměře 3 510 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems 
s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 351 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.15.      

19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 se společností Aqua Industrial s.r.o. při kupní ceně ve výši 
2 442 825,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16.      

20. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.dle důvodové zprávy bod č. 
6.1.

21. uzavření dodatku č. 2 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/4/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností HORSTAV Olomouc, 
spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.2.

22. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností  
DEVELOP BUILDING s.r.o jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.3.

23. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2009/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností  STAFOS – REAL, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.4.

24. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/29/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností ZRNO, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.5.

25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností Vision spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.6.

26. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č.  MAJ-IN-
B/20/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
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a společností Lidl Česká republika v.o.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
6.7.

27. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č.  MAJ-IN-
B/12/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností EUROGEMA CZ, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.8.

28. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 

29. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 

30. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi   společností ABO valve, s.r.o. a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.11.

31. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  společností FOREGA s.r.o. a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 

32. uzavření  dohody o zrušení závazku, mezi  společností FOREGA s.r.o. a statutárním 
městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 

33. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní  stavbu parkovacích stání budovaných 
v rámci stavby „BYTOVÝ DŮM – OLOMOUC UL. NEZVALOVA“ na pozemku  parc. č. 959/7 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním 
městem Olomouc a společností EG CITY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.

34. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní  stavbu 
parkovacích stání budovaných v rámci stavby „BYTOVÝ DŮM – OLOMOUC UL. 
NEZVALOVA“ na pozemku  parc. č. 959/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností EG CITY s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.15.

35. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní  stavbu 
„Prodloužení vodovodního řadu“ na pozemku  parc. č. 842/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Černovír, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným xxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 6.16.

36. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku vybudovanou v rámci stavby „Oplocení 
pozemku parc. č. 629/27 k. ú. Chválkovice, úprava chodníku“,  na pozemcích parc. č. 629/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1458/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  
40.000,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 6.17. 

37. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2004/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
ARPRO, spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.18. 

38. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní  stavbu 
„Zpevnění komunikace na pozemku p.č. 1409, Lošov“,  na pozemku  parc. č. 1409 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 6.21.
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7. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 
s příslušenstvím, které tvoří ocelová konstrukce nacházející se na pozemcích parc. č. 314/13 
ostat. pl., parc. č. 313/14 ostat. pl. a parc. č. 315/9 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6.

2. žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2 a pozemků 
parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 
m2, vše 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. 
1.7.

3. žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2 a pozemků 
parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
1 051 355 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

4. žádosti ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod 
pozemků parc. č. 30/26 ostat. pl. o výměře 840 m2, parc. č. 30/31 ostat. pl. o výměře 54 m2, 
parc. č. 30/32 ostat. pl. o výměře 272 m2 a parc. č. 117/3 ostat. pl. o výměře 176 m2, vše 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

5. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 158/4 trvalý travní porost 
o výměře 996 m2 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí dle důvodové 
zprávy bod č. 1.12.

6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup nemovitostí z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx a 
společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o., které mají být dotčeny plánovanou stavbou 
„VÝCHODNÍ TANGENTY“ dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 

7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce jako kompenzaci za pozemky, které mají být dotčeny plánovanou stavbou 
„VÝCHODNÍ TANGENTY“ dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  

8. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 332 ostat. pl. o výměře 60 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 

9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků parc. č. 265/262 orná půda
o výměře 208 m2, parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 333 m2 a parc. č. 265/140  ostat. pl.
o výměře 21 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 

10. žádosti xxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek 
u prodeje pozemku parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.14.

8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3, bod 10 ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 
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ostatní plocha o výměře 108 m2 a  1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku 
nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7.

2. část usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 44 ve věci výše kupní ceny 
při prodeji pozemku parc. č. 855/68 ostat. pl. o výměře 494 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou Zemědělskému družstvu Unčovice a schválit kupní cenu ve výši 
14 330,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4.

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

3 Petice - stánek na ulici Zikova
Rada města Olomouce po projednání:

1. trvá
na usnesení RMO ze dne 18. 9. 2012, bod programu 2, bod 5.4. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO nevyhovět žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 
5/8 ostat. pl. o výměře 14 m2 (nyní pozemku parc. č. st. 1208 zast. pl. o výměře 14 m2) v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle upravené důvodové zprávy.

2. ukládá
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi odpovědět petentům dle upravené důvodové 
zprávy.
T: 11. 12. 2012
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1.

4 Prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
pronájem budovy č. p. 62 (Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc, při  
nájemném ve výši 1.000,- Kč/rok, dle důvodové zprávy bod 1.2.

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 62 (Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 313 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti OIN 
Development a. s.  za kupní cenu celkem ve výši 21.000.000,- Kč, z toho za budovu 
17.785.490,- Kč a za pozemek 3.214.510,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní 
smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.2.
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4. schvaluje
záměr prodat budovu č. p. 19 (Dolní náměstí 47)  na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná 
plocha a nádvoří, a část pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 
1158-264/2012 parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 425 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové 
metody. 
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 47.000.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budovy a pozemku. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití. 
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 7.500.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
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 budou doručeny do 6. 2. 2013 do 17:00 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 DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ  47“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 11. 1. 2013  a 25. 1. 2013 vždy v 10:00 hod. 
Informace o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách včetně 
znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, 
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 
588 488 458, 588 488 455. 
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle důvodové zprávy bod 1.3.

5. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 195/3 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
476/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
476/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 769.899,-
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 850.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
21. 01. 2013 do 17:00 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 DOLNÍ NÁMĚSTÍ 6 – BYT Č. 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, 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. Prohlídky bytu se uskuteční dne 11. 12. 2012 a dne 15. 01. 2013 vždy 
v 10:15 hod., dle důvodové zprávy bod 1.4.

6. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 571/2 v domě č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) na 
pozemku parc. č. st. 836, 837, 838, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
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podílem o velikosti 784/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu 
ve výši 1.062.500,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Nabídky 
budou doručeny do 21. 01. 2013 do 17:00 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 – SKUPOVA 9“. 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. Prohlídky bytu se uskuteční dne 11. 12. 2012 a dne 15. 01. 2013 vždy 
v 09:00  hod., dle důvodové zprávy bod 1.5.

7. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 
9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku 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 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 
933, 934, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.105.000,- Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.300.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 21. 01. 
2013 do 17:00 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 DRUŽEBNÍ 17“. Na obálce musí být rovněž 
uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu 
za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat 
nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce 
(u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a 
adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na 
depozitní účet statutárního města Olomouce, 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. Prohlídky bytu se uskuteční dne 11. 12. 2012 a dne 15. 01. 2013 vždy v 09:30 
hod., dle důvodové zprávy bod 1.6.

8. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
své usnesení ze dne 20. 06. 2012, bod 4, část 16, ve věci schválení prodeje 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl 
o velikosti 1060/13153 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 
192/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, 
podíl o velikosti 102/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.060,-
Kč, podíl o velikosti 1262/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, 
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podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, 
podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč,  podíl o velikosti 2056/39459 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.

9. doporučuje zastupitelstvu města 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 xxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši  27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29.979,-
Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní 
cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 
do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč,  podíl 
o velikosti 2056/39459 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 
514/39459 xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1212/13153 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34.278,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.

10. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 57/3, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP parc. č. 320, 
ostatní plocha) o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
2.2.

11. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 
298/23 v budově č. p. 298 (Karafiátova 1) na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a 
nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných částech domu č. 
p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. č. st. 369, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
3.1.

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci úhrady částky ve výši 358.920,- Kč za provedené 
stavební úpravy bytu v domě č. p. 152 (Žerotínovo nám. 3) v Olomouci na základě uzavřené 
Dohody o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním 
vyrovnáním, dle důvodové zprávy bod 3.2.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.
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5 Majetkoprávní záležitosti OI
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nově vzniklých pozemcích parc.č. 451/100 
ostatní plocha o výměře 236 m2 a parc.č. 451/102 ostatní plocha o výměře 148 m2, oba 
v k.ú. Povel, obec Olomouc, které byly na základě geometrického plánu č. 640-218/2012 
odděleny z pozemku parc.č. 451/50 ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc. Shora 
uvedené pozemky jsou ve vlastnictví společnosti AUTO – Rolný v.o.s., dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy.

3. schvaluje
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
BVB/OI/224/2009/PD ze dne 11.8.2009 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a 
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
kterým bude tato smlouva změněna tak, že čl. IV. odst. 1 smlouvy: 

Budoucí povinní se zavazují na výzvu budoucího oprávněného, učiněnou po doručení 
pravomocného rozhodnutí o kolaudaci stavby, specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy, 
uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene“, nejpozději však do 3 let.

se mění takto: 

Budoucí povinní se zavazují na výzvu budoucího oprávněného, učiněnou po doručení 
pravomocného rozhodnutí o kolaudaci stavby, specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, 
uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene“, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 
tohoto dodatku č. 1, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.

6 Veřejná zakázka č. 12068 - zrušení
Rada města Olomouce po projednání:

1. vylučuje
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
zákonné požadavky dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.

2. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "Digitální povodňový plán - Instalace zařízení varovného a 
výstražného systému" archívní číslo 12068.

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5.



16

7 Veřejná zakázka č. 12130 - 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 
II." archivní číslo 12130.

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
náměstkyni primátora  Mgr. Evu Machovou k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 5. 1.

8 Veřejná zakázka č. 12033 - 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 „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel“ archivní číslo 12033.

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: 5. 3.

9 Veřejná zakázka č. 12128 - 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 „ZŠ Nemilany – společně do školy“ archivní číslo 12128.
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2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle upravené důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle upravené důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené 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. 4.

10 Veřejná zakázka č. 12129 - 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 „Cyklostezka Hlušovice“ archivní číslo 12129.

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle upravené důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle upravené důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené 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. 5.

11 Veřejná zakázka č. 12133 - 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 „Mošnerova – rekonstrukce komunikace a Mošnerova – Okružní – propojení 
komunikace“ archivní číslo 12133.  

2. ustavuje
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle upravené důvodové zprávy
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
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ve složení dle upravené důvodové zprávy.

3. pověřuje
a) náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou.
b) vyřízení případných námitek uchazečů

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 6.

12 Veřejná zakázka č. 12134 - 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 „ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště“ archivní číslo 12134.

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: 5. 7.

13 Veřejná zakázka č. 12135 - 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 „Za Školou, Lindnerova – rekonstrukce komunikace a IS “ archivní číslo 12135.

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.
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 8.

14 Rozpočtové změny roku 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012 - část A a část B

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy - část A

3. ukládá
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce  se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2012 dle důvodové zprávy - část A
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2012 dle 
důvodové zprávy - část B
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

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

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

15 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města 
Olomouce, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 
7/2011, OZV č.8/2011 a OZV č. 4/2012

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a 
doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 
OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č.8/2011 a OZV č. 4/2012.

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, 
OZV č.8/2011 a OZV č. 4/2012.

3. ukládá
1.náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání ZMO konané dne 13.12.2012   
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, 
OZV č.8/2011 a OZV č. 4/2012.
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

16 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu 

2. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Peškova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc

b) na 2 roky – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc

c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Purkyňova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – na 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc – na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – na 3 měsíce
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)

2. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc – DPS 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc – DPS 
dle důvodové zprávy bod 2 a, b)

3. výpověďmi z nájmu bytu:
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, č.b. 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc
dle důvodové zprávy bod 3 a, b)

4. s užíváním bytu č. 32 v domě Přichystalova 66, Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 4)

3. schvaluje
uzavření nájemních smluv:
a) Topolová 2, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxxxxxx
b) Topolová 6, Olomouc, č.b. 27, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy bod 5)

4. ukládá
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi:
1. podepsat výpovědi z nájmu bytu 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b)
T: 11. 12. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

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

17 Bytová družstva 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje
navýšení členského vkladu v BD Jižní a BD Jiráskova dle důvodové zprávy 

3. schvaluje
RNDr. Šnevajse jako zástupce SMOl na jednání členských schůzí BD Jižní a BD Jiráskova 
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4. ukládá
předložit navýšení členských vkladů BD dle důvodové zprávy na nejbližší jednání ZMO 
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

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

18 Memorandum o spolupráci
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
text Memoranda o spolupráci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

3. ukládá
podepsat Memorandum o spolupráci
T: 11. 12. 2012
O: Novotný Martin, primátor města 

4. doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí text Memoranda o spolupráci

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 11.

19 Informace o pořizování Územního plánu Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. ukládá
pokračovat v pořizování Územního plánu Olomouc
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 12.

20 Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu
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2. doporučuje zastupitelstvu města
neschválit pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy upravené důvodové 
zprávy

3. ukládá
předložit na jednání ZMO dne 13.12.2012 návrh na pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc 
v rozsahu dle upravené přílohy důvodové zprávy
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města 

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 13.

21 Petice "Ne ubytovně v Olomouci, Rejskova 378/40"
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
text odpovědi petentům dle přílohy důvodové zprávy

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 14.

22 Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přidělení vzniklého majetku dle bodu B) důvodové zprávy

3. ukládá
odboru dopravy budoucí převzetí komunikace, parkovacích stání, chodníků a VO dle bodu B) 
důvodové zprávy
T: červen 2013
O: vedoucí odboru dopravy

4. ukládá
odboru životního prostředí budoucí převzetí zeleně a nově vybudovaných zpevněných ploch 
pod kontejnery, ohraničených zídkou dle bodu B) důvodové zprávy
T: červen 2013
O: vedoucí odboru životního prostředí

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15.
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23 Svatý Kopeček, zastávka MHD
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
alternativu majetkoprávního řešení akce dle bodu B 3) důvodové zprávy.

3. ukládá
odboru investic majetkoprávní řešení akce dle bodu B 3b) důvodové zprávy.
T: červen 2013
O: vedoucí odboru investic

4. ukládá
budoucí správu nabytého majetku SNO a.s. dle bodu B.3.c) důvodové zprávy.
T: červen 2013
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16.

24 Topolany - demolice stavby
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
další postup dle důvodové zprávy

3. ukládá
odboru investic provést zadávací řízení na odstranění stavby
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí odboru investic

4. ukládá
odboru investic zajistit odstranění stavby ještě v roce 2012
T: 15. 1. 2013
O: vedoucí odboru investic

5. souhlasí
s finančním krytím demolice rozpočtovou změnou a úhradou v roce 2012

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.
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25 Povel - obytná zóna - RC1 Revitalizace a regenerace sídliště
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
návrh smlouvy o výkonu práv provozovatele kabelového vedení se společností RIO Media, 
a.s.

3. ukládá
náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi podpis schváleného návrhu smlouvy.
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.

26 Římský tábor
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
realizaci venkovní expozice dle varianty č. 2

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 19.

27 IPRM sídliště - Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
podání žádosti o dotaci pro projekt "Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace" do 
vyhlášené výzvy č. 11 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace 
sídliště

3. schvaluje
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 2.3 důvodové zprávy

4. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 20.
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28 Opravy komunikací 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
odboru dopravy zrealizovat v roce 2013 opravu komunikace na tř. Svobody dle důvodové 
zprávy
T: 26. 2. 2013
O: vedoucí odboru dopravy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.

29 Zvláštní užívání komunikací
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Boleslavova dle bodu 1. důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 22.

30 Karty typu D
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přidělení karet typu D dle upravené důvodové  zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 24.

31 Projekt "Jazyk bez bariér"
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s přípravou projektu "Jazyk bez bariér" dle důvodové zprávy
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3. schvaluje
podání žádosti do 2.výzvy Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém 
kraji vyhlášené Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

32 Přijetí daru – vybavení jednotek SDH 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přijetí daru dle důvodové zprávy 

3. pověřuje
podpisem darovací smlouvy dle přílohy důvodové zprávy
T: 11. 12. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.

33 Bytové záležitosti DPS
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle 
předložené důvodové zprávy

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS 
Přichystalova 68, dle předložené důvodové zprávy

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1, dle 
předložené důvodové zprávy

5. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64, 
dle předložené důvodové zprávy
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6. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS 
Peškova 1, dle předložené důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.

34 Aktualizace programu regenerace MPR Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu v předloženém znění

2. souhlasí
s návrhem aktualizace Programu regenerace MPR Olomouc pro období 2013-2017 
v rozsahu podle bodu 2 důvodové zprávy.

3. ukládá
předložit aktualizovaný Program regenerace MPR Olomouc ke schválení na nejbližším 
zasedání ZMO
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dokument "Program regenerace městské památkové rezervace Olomouc, aktualizace 2013-
2017"
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 30.

35 Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 - využití zdrojů 
rezervního fondu

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Žižkovo 
nám. 3, dle důvodové zprávy

3. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru školství

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 31.
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36 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Fakultní základní 
škola Olomouc, Hálkova 4, Mateřská škola Barevný svět 
Olomouc, Dělnická 17 B

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Fakultní 
základní škola Olomouc, Hálkova 4, dle přílohy č.1 důvodové zprávy

3. schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská 
škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B, dle přílohy č.2 důvodové zprávy

4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitelky příspěvkových organizací
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru školství

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 32.

37 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle DZ

3. ukládá
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle DZ
T: 11. 12. 2012
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 33.

38 Bezručovy sady-lávka - závěrečné vyúčtování projektu
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu



30

2. ukládá
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Bezručovy sady-lávka (reg.č. 
CZ.1.12/.2.1.00/24.01370) včetně výpisů z bankovního účtu (bankovní účet 4786362/0800) 
do konce r. 2022 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 stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlášenou v rámci realizace projektu Bezručovy sady-lávka do konce r. 2022 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 Bezručovy sady-lávka 
do konce r.2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru evropských projektů

5. ukládá
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Bezručovy sady-lávka v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. 
minimálně do 8.11.2017). Během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace 
prodat, darovat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí 
být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez předchozího 
písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu 3.1a) a 3.1b) důvodové 
zprávy
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru dopravy

6. ukládá
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Bezručovy sady-lávka v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. 
minimálně do 8.11.2017). Během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí dotace 
prodat, darovat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí 
být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva bez předchozího 
písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu 3.1a) a 3.1b) důvodové 
zprávy
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí

7. ukládá
zrušit zvláštní účet č. 4786362/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

8. souhlasí
s postupem dle bodu 3 důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 34.
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39 IPRM – zařazení projektů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
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: 35.

40 ZŠ Řezníčkova - hřiště - závazek konečného příjemce
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
v případě schválení projektové žádosti ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 2 408 760,- 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 262 600,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let činí 1 313 000,- Kč) od finančního ukončení projektu. 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení projektové žádosti ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 2 408 760,- 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 262 600,- Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 
5 let činí 1 313 000,- Kč) od finančního ukončení projektu.

4. schvaluje
složení projektového a realizačního týmu pro projekt dle čl. 4 důvodové zprávy

5. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 36.

41 Kontrolní výbor - Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2013
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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Předložil: kontrolní výbor
Bod programu: 37.

42 Malé projekty
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 38.

43 Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání ZMO
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. stanovila
- termín konání 17. zasedání ZMO: na čtvrtek 13. 12. 2012 od 9.00 hodin
- místo konání 17. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh programu 17. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 39.

44 Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ZOO
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh

2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit dodatek č.1 ke Zřizovací listině Zoologická zahrada 
Olomouc, příspěvková organizace

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 40.
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45 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 -
Dodatek č.3 zřizovací listiny

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s Dodatkem č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy důvodové zprávy

3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11

4. ukládá
předložit Dodatek č.3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Svatoplukova 11, na jednání Zastupitelstva města Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 41.

Martin Novotný  v. r.
primátor města Olomouce

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




