
 

USNESENÍ 
 

z 72. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 5. 5. 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 5. 5. 2009 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 OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vazební věznice - parkoviště“ na pozemku parc.č. 
234 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Vězeňská služba České republiky, dle 
bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování stavby „Svatý Kopeček, ulice Darwinova, rekonstrukce 
komunikace a zatrubnění stávajícího příkopu – objet SO 02: zatrubnění stávajícího příkopu“ 
(vybudování lapače splavenin LS3 a zpevnění stávajícího příkopu) a v právu vstupu a vjezdu 
v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to na 
pozemku parc.č. 1346/1 lesní pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České 
republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p. Věcné břemeno 
bude zřízeno za úplatu ve výši dle důvodové zprávy a na dobu neurčitou 
 
a  
 
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku parc.č. 1346/1 
lesní pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo 
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hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p. za úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na dotčenou část pozemku parcela č. 141 vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené v katastrálním území Olomouc-město, obec 
Olomouc, ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, 
s. p. za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování bezbariérových úprav komunikace pro pěší a v právu vstupu a 
vjezdu v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to 
k pozemkům parc.č. 432/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 453/17 ostatní 
plocha, silnice, oba pozemky v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa silnic Olomouckého kraje. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace na 
pozemku parc.č. 1111 trvalý travní porost v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním této kanalizace. Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za úplatu ve 
výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace na 
pozemku parc.č. 1239 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví 
xxxxxxxxxx a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním této kanalizace. Věcné břemeno 
je zřizováno na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle znaleckého posudku, dle bodu číslo 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace na 
pozemku parc.č. 883 zahrada v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxx a 
věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním této kanalizace. Věcné břemeno je 
zřizováno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace na 
pozemku parc.č. 117/2 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví 
xxxxxxxxxx a věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním této kanalizace. Věcné břemeno 
je zřizováno na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle znaleckého posudku, dle bodu číslo 8 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
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3 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Hrnčířská 38, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
 
b) na 2 roky s nájemci DPS: 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 b) 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Rooseveltova 107, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 c) 
  
d)          na 1/2 roku s nájemci:  
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Skupova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a,b,) 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví: 
xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
4. s rozšířením nájemní smlouvy 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4)  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 9020 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Informační a orientační systém města Olomouce “ archivní číslo 
9020. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 9041 - 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 „Rekonstrukce bytového domu Purkyňova 3, Olomouc“ archivní číslo 9041. 
 
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 
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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. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 9011 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jejichž nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ 
8. května - fasáda, světlíky, dvorky“ archivní číslo 9011 uchazeči dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 9049 - 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 „Informační a orientační systém města Olomouce 1. část“ archivní číslo 
9049. 
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  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 5. 
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9 Zimní stadion  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
 s postupem oprav a běžné údržby dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením  částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Petice Radíkov - Pod Bo řím 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy a její přílohy 
T: 19. 5. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
11 Petice  Lošov - lokalita Klu če 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 5. 5. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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12 DPS Slavonín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vypovědět nájem pozemku parc. č. 776/3, orná půda v k. ú. 
Slavonín o výměře 1047 m2 a uzavřít se Zemědělským družstvem Slavonín dodatek k 
nájemní smlouvě č. MAJ-EM-NS/278/2002/PI upravující předmět nájmu a výši nájemného 
T: listopad 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ukládá 
odboru investic jednat se Zemědělským družstvem Slavonín o dřívějším skončení nájmu 
pozemku parc. č. 776/3 dohodou dle důvodové zprávy 
T: srpen 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. souhlasí 
s postupem dle bodu C důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vypovědět smlouvu o nájmu se Zemědělským družstvem Slavonín 
na část pozemku parc. č. 776/1, orná půda v k.ú. Slavonín o výměře 7699 m2 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 9. 
 
 
 
13 Inline stezky - Hej čínské louky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 
 
 
 
14 Inline stezky - Hej čínské louky - nájemní smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C. důvodové zprávy 
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3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vypovědět smlouvu o nájmu na část pozemku parc. č. 176/1 orná 
půda v k.ú. Řepčín o výměře 1000 m2 a uzavřít s panem xxxxxxxxxx  dodatek k nájemní 
smlouvě č. majpráv 1808/C/96/Pl upravující předmět nájmu a výši nájemného 
T: prosinec 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
majetkoprávnímu odboru vypovědět nájem částí pozemků parc. č. 477/89 orná půda              
o výměře 550 m2, parc. č. 400/1 orná půda o výměře 1200 m2 a parc. č. 400/4 orná půda      
o výměře 675 m2, vše v k.ú. Černovír a uzavřít se společností ŠKOLAGRO s.r.o. dodatek     
k nájemní smlouvě č. MAJ-EM-NS/59/2004/M upravující předmět nájmu a výši nájemného 
T: prosinec 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru investic jednat s panem xxxxxxxxxx o dřívějším skončení nájmu na část pozemku 
parc. č. 176/1 dohodou dle důvodové zprávy 
T: říjen 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 10. 1. 
 
 
 
15 Plán investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení výběrových řízení na zpracování PD  dle přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
 
 
 
16 Obnova radiokomunika ční sít ě MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výběr dodavatele dle bodu 3.4 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
způsob financování dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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17 Příspěvkové organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání RMO metodiku úpravy mzdových tarifů  Magistrátu města Olomouce a 
příspěvkových organizací města 
T: 16. 6. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 

Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Pokyny PO na p řechodné období od ú činnosti novely Zákona 

č. 250/2000 Sb. do vystavení nových Z řizovacích listin  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
závěry dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
řídit se postupy dle závěrů důvodové zprávy 
T: 19. 5. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
seznámit s přijatými závěry ředitele jednotlivých příspěvkových organizací 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 13. 1. 
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19 Soutěž o nejkrásn ější kv ětinovou výzdobu v Olomouci (sedmý 
ročník)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
soutěžní podmínky a složení hodnotící komise 
 
3. ukládá 
zveřejnit vyhlášení soutěže a informovat KMČ 
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
20 Podpora poskytovaná z rozpo čtu SmOl pro rok 2009 v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy  
T: 2. 6. 2009 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. schvaluje 
rozpočtové změny dle charakteru žadatele (subjektu) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Dodatek k Partnerské smlouv ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy 
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3. ukládá 
Mgr. Ščudlíkovi podepsat Dodatek č. 1 
T: 16. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
22 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ CLUB  v ulici 
Zámečnická , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatelku xxxxxxxxxx, Horní náměstí 583, 779 
00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.10. 2009. 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Bar herna PENALTA   
v ulici Kosmonautů 21 , Olomouc, v rozsahu 33 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Moskevská 22, 
120 00 Praha,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  2009.  
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR LENKA v ulici 
Šubova 46, Olomouc, v rozsahu 19,9 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Šubova 46, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 30.9.  v letech 2009 – 2011.    
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Bar APOLLO   v ulici 
Kosmonautů 11 , Olomouc, v rozsahu 21 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx,  Školní 1, 772 00 
Olomouc,  na dobu  od 15.5. do 30.9.  2009.  
 
6. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  kavárna STARÉ 
ČASY v ul. Rožňavská 10, Olomouc, v rozsahu 2 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Charváty 
280, 783 75 Charváty ,  na dobu  od 15.5. do 31.10.  2009 a od 1.4. do 31.10. v letech 2010 - 
2012.    
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz redakční kavárny týdeníku  NAŠE ADRESA 
v ulici Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele f.PPF Media a.s., Na Pankráci 
121, 140 00 Praha na dobu od 15.5. do 31.10.  2009. 
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  Restaurace HLAVA 
21  v ulici  Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 9,2 m2 ( pravá část ) a 21 m2  ( levá část ) pro 
žadatele f. Vanmont group, spol. s r.o., Tererovo nám.2, 779 00 Olomouc,  na dobu od 1.5. 
do 30.9. 2009 a od 15.4. do 30.9. 2010. 
 
 
 



 12

9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení KALDERA v ulici 
Kosinova 7, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Lermontovova 3,779 00 
Olomouc, na dobu od 15.5. do 31.10. 2009 .        
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení OMEGA BAR  v ulici 
Masarykova 13 , Olomouc, v rozsahu 10,35 m2  pro žadatele xxxxxxxxxx, Slovinská 4, 612 
00 Brno,  na dobu  od 15.5. do 30.9.  2009 a od 10.4. do 30.9. v letech 2010 - 2011.   
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB  v 
ulici Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2  pro žadatelku xxxxxxxxxx, Alšova 3, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 30.9.  v letech 2009 – 2011. 
 
12. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR RELAX v ulici  
Jánského 8, Olomouc, v rozsahu 12 m2 pro žadatelku xxxxxxxxxx, Schweitzerova 97, 779 
00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10. v letech 2009 - 2011.    
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní provoz restauračního zařízení Blues Rock Café v 
ulici Bořivojova 1, Olomouc, v rozsahu 22,68 m2 (zbytek je situován na zeleném pásu - 
povoluje OŽP)  pro žadatele xxxxxxxxxx, Okružní 7, Olomouc na dobu od 15. 5. do 30. 
9.2009 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 Dodatek č. 28 ke smlouv ě s TSMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 28 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností TSMO, a. s. dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
primátorovi podepsat dodatek č. 28 
T: 19. 5. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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24 Svátky písní - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhovět žádosti v intencích důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo Okresního soudu v Olomouci v 
ul. Švermova dle upravené důvodové zprávy ad A) 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání  pro vozidlo RZ 1M4 3289 v ul. Brněnská 
dle důvodové zprávy ad B) 
 
4. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo RZ 1M1 7748 v ul. tř. Svobody dle důvodové 
zprávy ad C) 
 
5. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo Moravské filharmonie Olomouc v ul. tř. Svobody 
dle důvodové zprávy ad D) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 8, dle předložené 
důvodové zprávy 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
27 Projekt Bezbariérová Olomouc - zám ěr 2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
záměr bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2010 dle bodu 2 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
předložení záměru bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2010 do výzvy k 
předložení záměrů vyhlášené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve 
spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dle 
bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
nárokování potřebných finančních prostředků potřebných na spoluúčast realizace 
bezbariérových úprav v roce 2010 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
prohlášení týkající se zajištění vlastních finančních prostředků potřebných na spoluúčast 
realizace bezbariérových úprav v roce 2010 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
nárokovat potřebné finanční prostředky v plánu rozpočtu odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví pro rok 2010 dle bodu 3 důvodové zprávy 
T: říjen 2009 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
7. ukládá 
na jednání ZMO 22. 6. 2009 předložit ke schválení prohlášení týkající se zajištění vlastních 
finančních prostředků potřebných na spoluúčast realizace bezbariérových úprav v roce 2010 
a nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví pro rok 2010 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit prohlášení týkající se zajištění vlastních finančních prostředků potřebných na 
realizaci bezbariérových úprav v roce 2010 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit nárokování potřebných vlastních finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2010 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 23. 
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28 Hřbitovy m ěsta Olomouce - rekonstrukce komína  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rekonstrukcí komína domu na hřbitově na Nové Ulici dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
29 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy KMČ dle důvodové zprávy 
 
4. revokuje 
bod č. 37, část 3b) usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009 týkající se změn v KMČ 
 
5. ukládá 
informovat předsedy a členy příslušných KMČ 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
30 Příspěvky v oblasti kultura  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přesunutí finančního příspěvku dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu účelu užití příspěvku dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 



 16

 
 
 
31 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků  dle přílohy důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 2. 6. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 27. 
 
 
 
32 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: 28. 
 
 
 
33 Zahrani ční služební cesta - Owensboro  
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: 30. 
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34 Rozpracování usnesení z 16. zasedání ZMO, konaného dne 20. 
4. 2009 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 6, části 42 usnesení ZMO z 20. 4. 2009 - Prodej domů: 
- seznámit členy zastupitelstva s majetkoprávní situací na pozemcích parc. č. 51 zahrada o 
výměře 1588 m2 v k.ú. Hejčín a na pozemcích parc. č. 50 zahrada o výměře 1037 m2 v k.ú. 
Hejčín a s možnými variantami řešení tohoto území vymezeného adresami Dolní Hejčínská 
17 a 19 a Štolbova 3a 
T: 2. 6. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. XX 
ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. XX 
ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 - Sloučení příspěvkové organizace 
Základní škola Olomouc, Čajkovského 11 s příspěvkovou organizací Základní škola 
Olomouc, Heyrovského 33: 
- informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace  Základní škola Olomouc, 
Čajkovského 11 a ředitele příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 
o přijatém usnesení (T: ihned) 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
k bodu 13, části 3 usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 - Pojmenování ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic (T: ihned) 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Odborné komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné komise RMO 
T: 19. 5. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 32. 
 
 
 
36 V. letní olympiáda d ětí a mládeže 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s partnerstvím statutárního města Olomouce při pořádání V. letní olympiády dětí a mládeže 
2011 a s podáním přihlášky dle přílohy předložené důvodové zprávy s tím, že výše 
finančního příspěvku města bude předmětem návrhu rozpočtu pro rok 2011 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
37 Různé - Dětská h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
podepsat smlouvy se zhotoviteli zakázky č. 848 "Dětská hřiště", která byla schválena RMO 
dne 7.4.2009 s tím, že finanční krytí akce bude zajištěno rozpočtovou změnou v rámci 
rozpočtu odboru investic, která bude předložena na jednání RMO dne 19.5.2009. 
T: 19. 5. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 34. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

RNDr. Jan Holpuch, Ph. D. v. r. 
náměstek primátora 

  
 


