
 

USNESENÍ 
 

z 95. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9. 3. 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 9.3.2010 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek   o celkové výměře 313 m2 
(dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR 
- Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr odprodat části pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 
(dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR 
- Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
3. záměr směnit pozemek parc. č. 265/141 o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 265/454 
o výměře 119 m2 (dle GP díl „a“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/142 o výměře 3 m2, parc. č. 265/401 
o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 265/451o výměře 77 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. 
pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.2.    
 
4. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 97/2 trvalý travní porost o výměře 6 135 m2, 
parc. č. 111/23 ostatní plocha o výměře 11 816 m2, parc. č. 111/26 ostatní plocha  o výměře 
16 294 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc  společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. záměr pronajmout část  pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2  a část pozemku 
parc. č. 546/2 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx 
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dle důvodové zprávy bod č. 1.4.   
 
6. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 
499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
  
7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v 
souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 499/3, parc. č. 498/3, parc. č. 
498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
  
8. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Prodloužení vodovodního řadu v ul. Hynaisova a Wellnerova“, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností TOURIST CENTRUM s.r.o. jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
9. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/2/2005/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
STAFOS spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
10. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení kanalizačního řadu – 
Droždín, Horní Úlehla“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 
11. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Prodloužení kanalizačního řadu – Droždín, Horní Úlehla“, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
 
12. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, odvodnění 
komunikace, komunikace, chodníku, veřejného osvětlení,  rozvodů NN  a plynovodu, 
budované v rámci stavby „RD Černovír, ul. Malé Vlčiny“, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností  K – stav stavební a. s. a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
13. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu, kanalizace, odvodnění komunikace, komunikace, chodníku a veřejného osvětlení,  
budované v rámci stavby „RD Černovír, ul. Malé Vlčiny“, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a společností  K – stav stavební a. s. a xxxxxxxxxx jako 
budoucími dárci  dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
14. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
K – stav stavební a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
15. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 Komunikace, chodník, 
plocha pro kontejnery, SO 02 Vodovodní řad, SO 03 Tlaková splašková kanalizace, SO 04 
Odvod dešťových vod, SO 06 Rozvody NN, SO 07 Veřejné osvětlení a SO 08 STL 
plynovodní řad, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 13 novostaveb 
rodinných domů Olomouc – Holice“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8. 
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16. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 
Komunikace a chodník, SO 02 Vodovodní řad, SO 03 Tlaková splašková kanalizace, SO 04 
Odvod dešťových vod (s výjimkou  otevřeného a vsakovacího příkopu) a SO 07 Veřejné 
osvětlení budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 13 novostaveb 
rodinných domů Olomouc – Holice“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2010 a 
s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2011 při 
pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 2 800 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010, bod programu 2, bod 2.11. ve věci schválení pronájmu 
části  pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 70 m2  a části pozemku parc. č. 456/2 ostat. 
pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4.   
 
2. usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010 bod programu 2, bod 2.12 ve věci úplatného  zřízení 
věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení  včetně jeho 
příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. 
č. 529, parc. č. 490/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 
487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
  
3. usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010 bod programu 2, bod 2.12 ve věci uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek na pozemcích parc. č. 529, parc. č. 490/3, parc. č. 498/3, parc. č. 498/1, parc. č. 
515/1, parc. č. 499/1, parc. č. 487/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 463, ostatní plocha, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 786-19/2010, pod novým označením parc. č. 
463/2, ostatní plocha, o výměře 143 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
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3. ukládá 
náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit pro budovu Horní Lán 25 uzavření 
smluvního vztahu o rozúčtování nákladů tepelné energie s dodavatelem tepla, dle důvodové 
zprávy bod 2.1. 
T: 6. 4. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) na pozemku 
parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3626/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc. 
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 3.500.000,- Kč. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětné nemovitosti, termín a 
způsob úhrady kupní ceny, záměr budoucího využití nebytové jednotky. Nabídky budou 
doručeny do 07. 04. 2010 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, 
odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky 
budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT 
– CENOVÁ NABÍDKA KINO LÍPA“. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude 
obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci 
zájemce. Prohlídka nemovitosti se uskuteční dne 29. 03. 2010 ve 14:00 hod, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
5. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a ukládá odboru majetkoprávnímu oznámit Střední odborné 
škole s.r.o. neakceptování žádosti o zřízení zástavního práva ve prospěch úvěrujícího 
bankovního ústavu před prodejem budovy č. p. 16 (Pavlovická 51) na pozemku parc. č. st. 
28, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
6. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod 2.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti TODA IBEX, s.r.o. za kupní cenu 41.150.000,- 
Kč, z toho za budovu a venkovní úpravy 33.504.200,- Kč, za pozemek 7.620.600,- Kč, 
náklady 25.200,- Kč, splatnou do  5 pracovních dnů po podpisu kupní smlouvy, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 206 (Michalská 2) na 
pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 632, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
9. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit vrácení kauce ve výši 5.550.000,- Kč na účet společnosti OIN 
Development a.s. do 14 dnů, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti PAVLÍK group, s.r.o., společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., pana 
xxxxxxxxxx, společnosti  Validus a.s., společnosti  SLAVIA INVEST a. s. ve věci prodeje 
budovy č. p. 206 (Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy č. p. 206 
(Michalská 2) na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 
st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
12. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod 2.5. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) 
na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.5. 
 
14. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit vrácení kauce ve výši 2.705.000,- Kč na účet společnosti OIN 
Development a.s. do 14 dnů, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti DOMY MORAVIA spol. s r.o., pana xxxxxxxxxx, společnosti  Validus a.s., 
společnosti  SLAVIA INVEST a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na 
pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.5. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve věci prodeje budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. 
č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a o zvážení možnosti 
úhrady části kupní ceny pozemkem parc. č. 992/2, ostatní plocha, o výměře 760 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod 2.5. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část  1, ve věci ponechání budovy č. p. 11 
(Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
18. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 191/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 
190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 
1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci – 
paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
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19. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/59 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6)  na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 3.2. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 629/19 v budově č. p. 629 (Zikova 13) na pozemku parc. č. 
st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na 
společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 
na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, nájemci - paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
21. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku 
parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
742/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 3.4. 
 
22. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 630/7 v budově č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11)  na pozemku 
parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
429/27510 na společných částech budovy č. p. 631, 630 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 429/27510 na pozemku parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k.  ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 3.5. 
 
23. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 643/20 v budově č. p. 643 (Palackého 8) na pozemku 
parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
819/27415 na společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 819/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
24. revokuje 
své usnesení ze dne 09. 02. 2010, bod 4, část 12, ve věci schválení záměru prodat bytovou 
jednotku č. 727/28 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na 
společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 
na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, nájemci - paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
25. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/28 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6)  na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 3.7. 
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26. revokuje 
své usnesení ze dne 26. 01. 2010, bod 4, část 10, ve věci  doporučení zastupitelstvu města 
schválit prodat bytovou jednotku č. 191/7 v domě č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech domu č. p. 
189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na pozemku parc. č. st. 
1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 613.300,- Kč, z toho za jednotku 599.060,- Kč, za 
pozemek 10.940,- Kč a náklady 3.300,-Kč, dle důvodové zprávy bod 3.8. 
 
27. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 190/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15) na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 
190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 
1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci – 
paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.8. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vyhovět žádosti pana xxxxxxxxxx o prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 
189/6 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na pozemku parc. č. st. 1961, 
1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 
na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
496/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to do 31. 05. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
29. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva přístupu a užívání budovy 
č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně 
regulačních zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a 
na odběrné tepelné zařízení budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie 
do napojených objektů, to vše ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod 4.2. 
 
30. schvaluje 
bezúplatné zřízení práva odpovídajícího energetickému věcnému břemeni  práva přístupu a 
užívání budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) na pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. 
demontáže) a modernizace tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně 
regulačních zařízení, vedení a odběru studené vody a el. energie, připojení na kanalizaci a 
na odběrné tepelné zařízení budovy za účelem rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 
458/2000 Sb., a dále závazek povinného z věcného břemene strpět dodávky tepelné energie 
do napojených objektů, to vše ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s, dle 
důvodové zprávy bod 4.2. 
 
31. souhlasí 
s proplacením faktur u bytu, který zůstává v majetku statutárního města Olomouce v domě, 
kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
32. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod 1.1. dodatku důvodové zprávy 



 8 

 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 23, ve věci ponechání budovy č. p. 324 
(Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 
st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku 
statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 25. 06. 2003, bod 9, část 1, ve věci ponechání budovy  č. p. 323 (Horní 
náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
272, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, v majetku 
statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 
273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 568 m2, vše v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc, společnosti TOURIST 
CENTRUM s.r.o., za kupní cenu ve výši 57.000.000,- Kč, z toho za budovu 51.402.640,- Kč, 
za pozemek 5.549.360,- Kč a náklady 48.000,- Kč, splatnou do 14 dnů po podpisu kupní 
smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem společnosti OIN Development a. s., společnosti IES MORAVIA REAL a. s., 
xxxxxxxxxx, společnosti SPEA Olomouc, s. r. o., xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve věci odprodeje budovy č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – 
Ostružnická 4) na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 
st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc, dle dodatku 
důvodové zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Bytové záležitosti   
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Balbínova 3, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod 1a) 
b) Černá cesta 21, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
1 b) 
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3 č.b. 12 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 c)  
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 29 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 d) 
e) Horní náměstí 18, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 e) 
f) Horní náměstí 20, velikosti 1+3, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 f)  
g) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2  a) 
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h) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 55 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b) 
ch) U Letiště 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a)   
i) Černá cesta 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b) 
j) Balbínova 9, Olomouc, velikosti 3+kk, č.b. 9 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 a) 
k) Dolní náměstí 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 12 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4 b) 
l) Holická 51, Olomouc velikosti 0+1, č.b. 3 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 c) 
m) Sokolská 48, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 d) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
Moravské divadlo Olomouc, Horní náměstí 21, Olomouc 
Universita Palackého Olomouc, Horní náměstí 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní  náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci – bezbariérový byt, DPS: 
xxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc – bezbar.byt 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok, 1/2 roku  s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
d) na dobu neurčitou s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sokolská 32, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d)  
 
2.s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,  
 
3.s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxx, Jižní 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7) 
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4.s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 a, b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Závazný pokyn pro PO - investi ční fond  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
Závazný pokyn pro příspěvkové organizace  (vyjma školských subjektů) k hospodaření s 
investičním fondem dle přílohy upravené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Dětská h řišt ě 2010 - lokality Michalské stromo řadí, Zikova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pro lokalitu Michalské stromořadí variantu č. 1dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
v lokalitě Michalské stromořadí postupovat dle varianty č.1 důvodové zprávy 
T: 20. 4. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. schvaluje 
vypuštění lokality při ZŠ Holečkova a doplnění lokality při ulici Zikova do seznamu lokalit 
dětských hřišť pro rok 2010   
 
5. ukládá 
odboru dopravy ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje a odborem památkové péče 
dořešit dopravní situaci v okolí lokality Michalské stromořadí 
T: 20. 4. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
8 RARSM 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
9 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn uvedených v upravené důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 20. 4. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
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10 Realizace úspor energie - p říprava projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním 3 žádostí o dotaci do další výzvy OPŽP 2007 - 2013 podoblasti podpory 3.2.1 
Realizace úspor energie (dle závěru důvodové zprávy) 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podat návrh na zařazení požadavku (dle závěru důvodové zprávy) do soupisu nekrytých 
požadavků na rozpočet SmOl roku 2010 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru školství 
vedoucí odboru evropských projekt ů 

 
6. ukládá 
jednat s vedením akciové společnosti Olterm&TD Olomouc o dopracování projektové 
dokumentace zateplení plaveckého stadionu 
T: 23. 3. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 

Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora 

 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
 
11 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů Učme se nově, Vzdělávací centrum pro rodiče a děti při 
Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Rozšíření kapacity mateřské školy dle 
bodu 1.2. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle bodu 1.3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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12 Projekty EU-Krakovská, U Botanické Zahrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt Ul. Krakovská - rekonstrukce komunikace 
a inženýrských sítí a projekt U Botanické Zahrady – rekonstrukce komunikace a parkovacích 
stání do výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava  
 
3. schvaluje 
navržené složení projektového a realizačního týmu projektu dle čl. 3.5 a 4.5 důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na zařazení do soupisu nekrytých požadavků na rozpočet SmOl roku 2010 
dle čl. 5 důvodové zprávy 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
13 Přechody pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci přechodu označeného písmenem  B  důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
realizaci místa pro přecházení označeného písmenem  C  dle upravené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
realizaci přechodu označeného písmenem  E  důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci RMO schválených přechodů  
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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14 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy č. 1  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
15 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GARNET v ulici  
Lazecká 88, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Lazecká 80 A ,   772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2010. 
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna MAMKA v 
ulici Kosmonautů 21, Olomouc, v rozsahu 27, 39 m2 pro žadatele f. ADRIA GOLD s.r.o., U 
Dvora 21, 687 51 Nivnice,  na dobu  od 1.4. do 30.10.  v letech 2010-2011. 
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení cukrárna MIA v ulici 
Masarykova č.20 , Olomouc, v rozsahu 35,26 m2 pro žadatelku  xxxxxxxxxx, Dolany 580, 
783 16 Dolany,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2010 .   
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace GUINEA 
& CASABLANCA na Dolním náměstí 12, Olomouc, v rozsahu 88 m2 pro žadatele 
xxxxxxxxxx , Sokolská 2, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2010. 
 
7. neschvaluje 
umístění předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BOHEMIA v ulici 
Rožňavská 18, Olomouc, v rozsahu 40 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Břetislavova 3, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.5. do 30.9. 2010.      
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VARNA v ulici 
Riegrova 6, Olomouc, v rozsahu 63,9 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Na Letné 29, Olomouc na 
dobu od 1.4. do 31.10. v letech 2010 - 2012. 
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9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace BRISTOL 
v ulici Komenského 31 , Olomouc, v rozsahu 29,65 m2  pro žadatele f. Limet CZ, 
Rooseveltova 9, 602 00 Brno,  na dobu  od 1.5. do 30.9. 2010.   
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
16 Smluvní jízdné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o přepravě uzavřenou s dopravcem DPMO, a. s. dle upravené přílohy č. 2 
 
3. schvaluje 
smlouvu o přepravě uzavřenou s dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. dle upravené 
přílohy č. 3 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu s dopravcem DPMO, a. s. dle upravené přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 6. 4. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu s dopravcem Veolia Transport Morava, a. s. dle upravené přílohy č. 3 
důvodové zprávy 
T: 6. 4. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
provést rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
T: 6. 4. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
17 Petice - ponechání tramvajového spoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh odpovědi petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 6. 4. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
18 Využití podpory v roce 2009 na projekt " Činnost amatérského 

loutkového divadla Kašpárkova říše"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
19 Pavilon levhart ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat v intencích důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
 
20 Inteligentní zastávky - Veolia Transport  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací projektu Veolia Transport Morava a. s. spočívající v rozšíření informačního 
systému tzv. inteligentních zastávek ve spolupráci s odborem dopravy MmOl a DPMO, a. s.  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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21 Platby SMS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr zavedení systému platby parkovného formou SMS 
 
3. ukládá 
ukládá připravit veřejnou zakázku na výběr dodavatele systému 
T: 20. 4. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
22 Žádost - Fond ohrožených d ětí 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
23 Žádost - Arcidiecézní charita Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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24 Stav požární ochrany m ěsta Olomouce v roce 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2009 
 
2. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce            
u organizací města za rok 2010 
T: leden 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
3. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2010 
T: březen 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 Příspěvky kultura - zm ěna účelu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
převod finančního příspěvku a prodloužení termínu vyúčtování 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
26 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
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27 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru dopravy 

MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
do funkce vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Olomouce Ing. Petru Pospíšilovou s 
účinností od 10. 3. 2010  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 
 
 
 
28 Rozpracování usnesení z 24. zasedání ZMO, konaného dne 

2.3.2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. pověřuje 
k bodu 6, části 3 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010 - Zrušení Povodňového fondu oprav 
bydlení: 
- ekonomický odbor realizací finančního vypořádání Povodňového fondu oprav bydlení dle 
důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 
 
T: 6. 4. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
2. ukládá 
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010 - Smlouvy s obcemi: 
- podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti (T:22. 6. 2010) 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010  - Návrh Městského programu prevence 
kriminality na rok 2010: 
- předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality usnesení Zastupitelstva města Olomouce 
ze dne 2.3.2010 
T: 23. 3. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
k bodu 15, části 3 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010 - Pověření k oddávání: 
- ihned začlenit oddávajícího do seznamu matriky 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí odboru správy 
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5. ukládá 
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010 - Pojmenování ulice: 
- ihned informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených směrnic 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
k bodu 17, části 3 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010  - Základní škola a Mateřská škola  
Olomouc - Nemilany, Raisova 1 - Dodatek č.1 zřizovací listiny: 
- informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 
T: 23. 3. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
 
29 Veřejná zakázka č. 10010 - 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 „Skupova, Trnkova - rozšíření parkovacích stání“ archivní číslo 10010 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ 
c) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting, s.r.o. na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 10010 
 
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  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 30. 
 
 
 
 
30 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 373/3 orná půda v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxx, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.   
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 31. 
 
 
 
 
 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š čudlík v. r.  
1. náměstek primátora 

 


