
 

USNESENÍ 
 

z 1. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 16. 11. 2010  
 
 

Poznámka:  
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 16.11.2010 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 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 17, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 13 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové  
zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Nedvědova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Vojanova 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxx, PhDr., Topolová 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc  
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Opletalova 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Horní nám. 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc – 3 měsíce  
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,c,d)  
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2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
Xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b) 
 
3. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b, c) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
3 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4,                  
dle  předložené důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
4 Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 
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5 Veřejná zakázka č. 10065 – komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání 
obálek a hodnocení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 7. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 10088 - 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 „Pořízení výpočetní techniky“ archivní číslo 10088 
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 
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora, v jehož kompetenci je odbor informatiky k  podpisu všech rozhodnutí 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
7 CIS - změny v řídícím výboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nové členy řídícího výboru dle předložené upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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8 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
9 Organiza ční záležitosti - "Podpisový řád statutárního m ěsta 

Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Podpisový řád statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 18.11.2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 10. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle upravené důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2010 dle upravené důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 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 2010 dle důvodové zprávy - část B 
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
11 Rozpočtové zm ěny roku 2010 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2.     zařazuje 
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 1. 
 
 
 
12 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Švermova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Žilinská dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
13 Různé - stanovení termín ů konání RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
- termíny konání RMO a ZMO do 31.12.2010 dle upravené důvodové zprávy 
- termíny konání RMO a ZMO na 1. pololetí roku 2011 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
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14 Různé - redak ční rada Radni čních list ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 1. 
 
 
 
15 Sportovní a kulturní akce - červen 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený harmonogram termínů konání sportovních a kulturních akcí v červnu 2011  
 
3. souhlasí 
s uskutečněním MR v silniční cyklistice ve městě Olomouci v navrhovaném termínu 
 
4. ukládá 
informovat ředitele příspěvkových organizací, KMČ a další instituce o schváleném 
harmonogramu sportovních a kulturních akcí v červnu 2011 
T: 29. 11. 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 3. 
 
 
 
16 Rozpočet - 1. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s odborem životního prostředí předložit návrh formy 
hospodaření a. s. Lesy města Olomouce na městském majetku 
T: 29. 11. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

 

Martin Novotný v. r 
primátor m ěsta Olomouce 

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