
 

USNESENÍ 
 

z 68. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 10. 3. 2009  
 

 
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 10. 3. 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy jízdním kolem přes pozemek parc. 
č. 2152, ostatní plocha, ve prospěch budovy č. p. 156, stojící na pozemku parc. č. st. 194, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 194, zastavěná plocha a nádvoří, vše      
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1569-12/2009, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. uděluje 
souhlas s provedením zídky a oplocení části pronajatého pozemku parc. č. st. 308, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
vlastní náklady nájemce paní xxxxxxxxxxxx s tím, že nájemce nemá nárok podle § 667 
občanského zákoníku při skončení nájemního poměru na vyrovnání za zhodnocení věci, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 187, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 433 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 15.096,- Kč,  z toho 
pozemek 14.362,- Kč a náklady 734,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
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5. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 514/13, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 514/5, zahrada, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 511/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 135/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 61.000,- Kč, z toho 
pozemek 58.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 387/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 65 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 13.200,- Kč, z toho pozemek 
10.200,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 22/1, zahrada, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle geometrického 
plánu č. 497-253/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé díly pod novým označením: 
-    pozemek parc. č. 22/1, zahrada, o výměře 76 m2, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/6 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 5. 798,- Kč, ideální 1/6 xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 5. 798,- Kč, ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5. 798,- Kč, 
ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5. 798,- Kč, ideální 1/6 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 5. 798,- Kč a ideální 1/6 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu           
5. 797,- Kč, kupní cena celkem 34.787,- Kč, z toho pozemek 24.700,- Kč a náklady 10.087,- 
Kč. 
-    pozemek parc. č. 22/3, zahrada, o výměře 135 m2, paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 45.275,- Kč, z toho pozemek 43.875,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
-   pozemek parc. č. 22/4, zahrada, o výměře  136 m2, panu xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
45.600,- Kč, z toho pozemek 44.200,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
-    pozemek parc. č. 22/5, zahrada, o výměře 111 m2, do SJM manželům xxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 37.475,- Kč, z toho pozemek 36.075,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
-   pozemek parc. č. 22/6, zahrada, o výměře 147 m2 – do SJM  xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu celkem 49.175,- Kč, z toho pozemek 47.775,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
-    pozemek parc. č. 22/7, zahrada, o výměře 188 m2,  panu  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 62.500,- Kč, z toho pozemek 61.100,- Kč a náklady 1.400,- Kč. 
-    pozemek parc. č. 22/8, zahrada, o výměře 124 m2, paní  xxxxxxxx za kupní cenu celkem 
41.700,- Kč, z toho pozemek 40.300,- Kč a náklady 1.400,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 186, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 99.987,- Kč (z toho pozemek 92.430,- Kč a 
náklady 7.557,- Kč), xxxxxxxxxxx podíl 183/1000 za 18.298,- Kč, xxxxxxxxxxx podíl 
183/1000 za 18.298,- Kč, xxxxxxxxxxx podíl 157/1000 za 15.697,- Kč, xxxxxxxxxxxxx podíl 
156/1000 za 15.598,- Kč, do SJM xxxxxxxxxxxx podíl 161/1000 za 16.098,- Kč, do SJM 
xxxxxxxxxxxxxx podíl 160/1000 za 15.998,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. st. 
802, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.1. 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 726 (Voskovcova  4) se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 
st. 801, zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek v budově č. p. 722 (Voskovcova  6) se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem na pozemku parc. č. 
st. 800, zastavěná plocha a nádvoří,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům dle přílohy č. 3 důvodové zprávy a dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  č. 1021/8 v domě č. p. 1021 (Vojanova 16) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 486/13136 na společných částech domu č. p. 1021 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 486/13136 na pozemku parc. č. st. 1373, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 
1.253.600,- Kč, z toho za jednotku 1.243.518,- Kč, pozemek 6.482,- Kč, náklady 3.600,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
15. schvaluje 
změnu smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 445/02T uzavřené mezi společností 
OLTERM & TD Olomouc, a. s. a společností Správa nemovitostí Olomouc, a. s. tak, že doba 
dodávky tepelné energie sjednaná touto smlouvou a Přihláškou k odběru tepla a TUV na 
lokalitách zásobovaných zdrojů akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., pro 
odběrné místo v budově č. p. 367 (Horní nám. 5 – 8. května 36) se místo doby neurčité 
sjednává na dobu určitou do 31. 12. 2019, ostatní podmínky Smlouvy zůstávají zachovány,    
a ukládá Správě nemovitostí Olomouc, a. s. tuto změnu smlouvy se společností OLTERM & 
TD Olomouc, a. s. uzavřít, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
16. schvaluje 
bezúplatné zřízení energetického věcného břemene práva přístupu a užívání budovy č. p. 
367 (Horní náměstí 5 – 8. května 36) stojící na pozemku parc. č. st. 326, zastavěná plocha    
a nádvoří, o výměře 872 m2, k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, za účelem zřízení, 
umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže)                    
a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a 
rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené 
vody, zemního plynu a elektrické energie a připojení na kanalizaci, odkouření (komín)             
a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů    
a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., dle důvodové 
zprávy bod 2.5. 
 
17. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene umístění, provozování, údržby a opravy lampy 
veřejného osvětlení, skříně RVO včetně kabelového vedení na fasádě budovy č. p. 367 
(Horní náměstí 5 – 8. května 36) stojící na pozemku parc. č. st. 326, zastavěná plocha           
a nádvoří, o výměře 872 m2, k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc (dále jen budovy č. p. 
367) v pohledové stěně budovy z ulice 8. května, pěti halogenových lamp na střeše budovy 
č. p. 367, skříně RVO včetně kabelového vedení v průchodu budovy č. p. 367 a deseti 
zářivkových svítidel v parapetech oken budovy č. p. 367 v pohledové stěně budovy                 
z Horního náměstí, a to ve prospěch společnosti Technické služby města Olomouce, a. s., 
dle důvodové zprávy bod 2.5. 
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Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. uděluje 
souhlas paní Anně Poláchové s využitím části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 
3000 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc pro umístění Cirkusu Alex za podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 29 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 12 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 b) 
c) Černá cesta 27, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
1 c) 
d) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 33 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
1 d) 
e) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 a) 
f) Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxKosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a) 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 3 b) 
      c) na 1 rok s nájemci:  
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc – do 31.12.2009 
dle důvodové zprávy bod 3 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 d) 
 
2. s uzavřením nové nájemní smlouvy a rozšířením nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytů 
do osobního vlastnictví – bývalé vojenské byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hněvotínská 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)  
 
 



 6 

3. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hlušovická 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  5 a, b) 
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy na náhradní byt: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti –  užší seznamy žadatel ů o městský byt 

(pořadníky)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) užší seznamy žadatelů o městský byt k řešení (pořadníky) od 1.3.2009 do 28.2.2010  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
bere na vědomí důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část 
B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2009 dle důvodové zprávy - část A, 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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7 Veřejná zakázka č. 9012 - 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 „Územní plán Olomouc “ archivní číslo 9012. 
 
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 upravené důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
primátora města Martina Novotného k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 9011 - 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 „ZŠ 8. května –dvorek č. 3.“ archivní číslo 9011. 
b)  seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle upravené důvodové 
zprávy. 
 
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 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. 1. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9021 - 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 „Dolní náměstí –  projektová dokumentace “ archivní číslo 9021. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky dle upravené důvodové 
zprávy. 
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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: 5. 2. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9020 - 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 „Informační a orientační systém města Olomouce“ archivní číslo 9020. 
 
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: 5. 4. 
 
 
 
11 Podání nabídky na VZ č. 9013 Poskytování sociálních služeb 

azylové domy pro muže a ženy v Olomouckém kraji  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
podání nabídky na veřejnou zakázku  s názvem "Poskytování sociálních služeb azylové 
domy pro muže a ženy v Olomouckém kraji " dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
primátora města Martina Novotného k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 5. 
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12 Podání nabídky pro VZ Poskytování sociálních služeb  azylové 
domy pro osam ělé rodi če s dětmi v Olomouckém kraji  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Poskytování sociálních služeb azylové domy 
pro osamělé rodiče s dětmi v Olomouckém kraji " dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
primátora města Martina Novotného k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 6. 
 
 
 
13 Finanční vypo řádání p říspěvkových organizací -  škol za rok 

2008 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za rok 2008 dle přílohy č.1 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizované odpisy majetku pro rok 2009 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
převod finančních prostředků příspěvkové organizaci Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, 
Škrétova 2 dle důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 
 
 
 
14 Příspěvky v oblasti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 

s výší p říspěvku do 5 000,--K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí podpor v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit dle upravené přílohy 
důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat  Smlouvy o poskytnutí podpor v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 7. 4. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
15 Mateřská škola Olomouc, D ělnická 17 B -  souhlas s pronájmem 

bytu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy Mateřskou školou Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
16 ZŠ Rožňavská - zm ěna zařazení školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu zařazení školní jídelny při MŠ Rožňavská a školní jídelny při MŠ Radova v rejstříku 
škol a školských zařízení k 1.10.2009 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
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17 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
kanalizace na částech pozemků parcela č. 634/97 ostatní plocha, jiná plocha a parcela č. 
634/99 ostatní plocha, jiná plocha, oba v katastrálním území Neředín, obec Olomouc a ve 
vlastnictví České republiky, správě ředitelství silnic a dálnic ČR, a to za cenu dle interního 
předpisu vlastníka, aktuálního ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene, dle bodu 
číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s jejím 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to na pozemku  parc.č. 451/1 
ostatní plocha o výměře 80514 m2, dotčená plocha činí cca 16 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, ve vlastnictví Sportovního klubu Olomouc Sigma Moravské železárny. Věcné 
břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou, dle bodu číslo 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace a věcného 
břemene vstupu a vjezdu v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním, a to k pozemku parcela č. 1678/101 orná půda o výměře 735 m2 v 
katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je vlastnictví České republiky, 
správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky. Věcné břemeno 
bude zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku, 
dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy v souvislosti s investiční akcí „Krakovská - rekonstrukce 
komunikace a inženýrských sítí“ na dotčenou část pozemku parc.č. 144 ostatní plocha o 
celkové výměře 10635 m2 (dotčená část činí cca 46 m2) v katastrálním území Olomouc-
město, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu 
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, a to za cenu ve výši 35,- Kč za 1 m2 
za rok a za podmínek jak vyplývají z článku I. bod 7, článků II., III., IV. a V. nájemní smlouvy, 
která tvoří přílohu č. 1 této důvodové zprávy, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k částem pozemků parc. č. 415/19 ostatní plocha 
o velikosti cca 190 m2 a parc. č. 415/20 orná půda o velikosti cca 40 m2, oba v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r. o. a to za kupní 
cenu ve výši 800,- Kč / m2, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu umístění 
bezbariérových úprav a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na pozemcích parc. č. 460/18 ostatní plocha 
a 460/52 ostatní plocha, oba v k. ú. Povel, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 6 předložené 
důvodové zprávy. 
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8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování komunikace pro pěší a 
věcného břemene vstupu a vjezdu za účelem provádění čištění, údržby, úprav, odstranění a 
oprav této stavby, a to k částem pozemků parcela č. 124/1 ostatní plocha, silnice, parcela č. 
124/18 ostatní plocha, silnice, parcela č. 124/19 ostatní plocha, silnice a parcela č. 103/11 
ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním území Olomouc-město, obec 
Olomouc a ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu, dle 
bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Inline stezky – Hejčínské louky“ na pozemku 
parc.č. 996 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, který je vlastnictví České republiky, 
právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., dle bodu číslo 8 předložené 
důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování stavby „Olomouc – 
bezbariérové úpravy komunikací, trasa CH“ a věcného břemene vstupu a vjezdu za účelem 
provádění čištění, údržby, úprav, odstranění a oprav této stavby, a to k části pozemku 
parcela č. 141 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v katastrálním 
území Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s 
majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
za úplatu, dle bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
18 AQUAPARK  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
19 Hálkova 20 - rozpo čtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zadavateli ihned podepsat smlouvu o dílo v souladu s bodem 2 důvodové zprávy 
T: 24. 3. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
20 Dotřiďovací linka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zapůjčením dalších částí stávající linky dle bodu č. 1 důvodové zprávy s tím, že konkrétní 
předání je nutné dokonzultovat s odborem životního prostředí MmOl dle přílohy č. 1 
 
3. souhlasí 
s likvidací zbývajících částí linky dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
21 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
22 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším užíváním vyhrazeného  parkovacího stání pro vozidlo firmy AŽD v ul. Smetanova 
dle důvodové zprávy ad A) 
 
3. souhlasí 
s dalším užíváním vyhrazených  parkovacích stání pro 8 vozidle ZZS OK a sanitních vozidel 
v ul. Aksamitova dle důvodové zprávy ad B) 
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4. souhlasí 
s dalším užíváním vyhrazených  parkovacích stání pro 3 vozidla firmy Frenos s.r.o, v ul. 
Smetanova dle důvodové zprávy ad C) 
 
5. souhlasí 
s dalším užíváním vyhrazených  parkovacích stání pro 2 vozidla klientů ČPP a.s. a VIG v ul. 
Žilinská dle důvodové zprávy ad D) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
23 Změna jízdního řádu a dodatku smlouvy s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
posílení dopravy k novému areálu TSMO, a.s. dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu 
městské hromadné dopravy s dopravcem DPMO, a.s. dle přílohy č. 4 této důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z 
provozu městské hromadné dopravy s dopravcem DPMO, a.s.  
T: 24. 3. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
24 Kontrola hospoda ření u ZŠ a MŠ Olomouc, Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
25 Vyhodnocení systému p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s rozšířením subjektů pro povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
upravit dodatkové tabulky pro vjezd do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
26 Zahrani ční služební cesta - Tampere  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19. 
 
 
 
27 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: 20. 
 
 
 
28 Stav požární ochrany m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2008 
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2. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce          
u organizací města za rok 2009 
T: ročně  
O: vedoucí odboru ochrany 
 
3. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2009 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
29 Žádost Okresního soudu v Olomouci  
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: 22. 
 
 
 
30 Rozpracování usnesení a diskuse ze  14. zasedání ZM O, 

konaného dne 23. 2. 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání nového územního plánu 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování územního plánu Olomouc 
(T: ihned) 
T: 7. 4. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání dílčí změny č. XX/31 
ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování dílčí změny č. 31 souboru 
změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) 
T: 7. 4. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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3. ukládá 
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Zapojení města do mezinárodního 
projektu RainDROP: 
- Martinu Novotnému, primátorovi města, podepsat příslušné prohlášení o spolufinancování 
na projektu RainDROP 2050 (T: březen 2009) 
T: 24. 3. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Smlouvy s obcemi:  
- podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti v rámci integrovaného 
dopravního systému a o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty dopravce DPMO, a.s. (T: 
ihned) 
T: 24. 3. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
5. ukládá 
k bodu 14, části 5 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh Městského programu prevence 
kriminality na rok 2009: 
- dodatečně předložit na MV ČR, odbor prevence kriminality Usnesení Zastupitelstva města 
Olomouce ze dne 23.2.2009 (T: ihned) 
T: 24. 3. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
6. ukládá 
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání změny č. XXI ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. XXI ÚPnSÚ 
Olomouc (T: ihned) 
T: 7. 4. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k podnětu člena  zastupitelstva města ing. Martina Tesaříka na  ZMO 23. 2. 2009: 
- zorganizovat ve spolupráci s KMČ Neředín besedu s občany, týkající se dopravní situace    
v této části města 
T: 5. 5. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 23. 
 
 
 
31 Stanovení termínu a návrh programu 15. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 15. zasedání ZMO: na úterý 24. 3. 2009 od 14.00 hodin 
- místo konání  15. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 15. zasedání ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 24. 
 
 
 
32 Cena města - pracovní skupina  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
složení pracovní skupiny pro udělování Cen města Olomouce dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
33 Organiza ční záležitosti - Dodatek č. 6 "Orga nizačního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 6 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 15. 3. 2009 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
 
 
 
34 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
povolit konání svatby mimo stanovený den dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 1. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti - výbava zkušebního komisa ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odprodej dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 2. 
 
 
 
36 Různé - eGOVERNMENT 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 
 
 
37 Různé-zařízení jídelny Hálkova 20  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 1. 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
 


