
 

USNESENÍ 
 

z 78. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 26. 2. 2013  
 

Poznámka:  
-   zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu  
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
-     do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 

 
 

 

1 Kontrola usnesení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 26. 2. 2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. posunutí termínu pro uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 
279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda 
o výměře  244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxxxx, s panem xxxxxxxxxxx 
z 31. 1. 2013 na 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. záměr pronajmout pozemek parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 122 m2, části pozemků 
parc. č. 8 zahrada o výměře 8 024 m2 a parc. č. 128/4 ostat. pl. o výměře 176 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc a pozemek parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 a část 
pozemku parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 176 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. předběžný záměr bezúplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
MORAVO trading spol. s r. o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7. 
 
4. předběžný záměr bezúplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle návrhu společnosti MORAVO trading spol. s r. o. dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 
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5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
6. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1336/3 ostat. pl. o výměře 
94 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc TJ Sv. Kopeček dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
7. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 23 m2 v 1.NP budovy č.p. 13 (objekt 
k bydlení), Horní náměstí č.o. 18, na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
8. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 590, ostatní plocha, o výměře 435 m2 
se všemi součástmi a příslušenstvími, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti 
Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
9. záměr prodat části pozemků parc. č. 102/3 ostat. pl. o výměře 1 703 m2 (dle GP díl „b“) a 
parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 140 m2 (dle GP díl „d“), vše k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.   
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
11. prominutí náhrady za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 
96 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, a to ve výši 246,- Kč za období od 12. 11. 2010 
do 17. 5. 2011, ve výši 1 294,- Kč za období od 18. 5. 2011 do 10. 4. 2012 a ve výši 283,- Kč 
od 11. 4. 2012 do 11. 11. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 165 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 834/2 ostat. pl. o výměře 102 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
  
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 522 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
15. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. 506/2 
zast. pl. o výměře 25 m2 a pozemek parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4.  
 
16. záměr pronajmout část mostní konstrukce - zábradlí o výměře 9 m2 nacházející se 
na pozemcích parc. č. 1180 ostat. pl. a parc. č. 1181 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
17. záměr prodat pozemky parc. č. 1156/9 zahrada o výměře 281 m2 a parc. č. st. 413 zast. 
pl. o výměře16 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
18. záměr prodat část pozemku parc. č.  120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
19. záměr prodat část pozemku parc. č. 515/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 515/82) o výměře 
244 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
20. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to balkónů, které  jsou součástmi 
rozestavěné budovy na pozemku parc. č. st. 1197 zast. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nad pozemkem parc. č. 600/1 
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ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
21. uzavření dohody o splátkách dlužné náhrady za užívání bez právního titulu částí 
pozemků za období od  21. 4. 2012 do 15. 7. 2012 (22 sloupků) ve výši 15.551,- Kč a 
za období od 16. 7. 2012 do 3. 12. 2012 (20 sloupků) ve výši 23.178,- Kč a dlužné částky 
za odstranění  20 ks reklamních sloupků ve výši 3.000,- Kč, tj. celkem 41.729,- Kč s panem 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 276 ostat. pl. o výměře 1 840 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc sdružení Hipocentrum Fortel o.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
23. pronájem části pozemku parc. č. 50/2 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9.   
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 442 ostat. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti HYUNDAI Olomouc, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
25. pronájem pozemku parc. č. 359/14 orná půda o výměře 10 003 m2 v k. ú. Nedvězí u 
Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 
3.11.  
 
26. změnu smlouvy o nájmu částí pozemku parc. č. 999/4 ostat. pl. o celkové výměře 
180 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc uzavřené se společností ENETEX TECHNOLOGY 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. st. 371, parkovacího místa č. 2 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. st. 371, parkovacího místa č. 1 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13.   
 
29. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 62,40 m2 v 1.NP budovy č. p. 192, 193 
(objekt občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o.  8, 9, na pozemku parc. č. st. 614 zast. pl., 
vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti Přirozenou cestou s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
30. změnu smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 1105/5 ostat. pl. o výměře 4 653 m2, parc. č. 
1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc uzavřené s ČESKÝM KYNOLOGICKÝM SVAZEM základní 
organizací 013 Olomouc-Černovír dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
31. vrácení uhrazené částky ve výši 4.931,- Kč ČESKÉMU KYNOLOGICKÉMU SVAZU 
základní organizaci 013 Olomouc-Černovír dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
2. souhlasí 
1. s realizací stavebních úprav nájemcem ČESKÝ ROZHLAS spočívající ve zřízení 
klimatizace v místnosti č. 6 v nebytových prostorech o celkové výměře 600,15 m2 v 1.NP, 
2.NP a 3.NP budovy č.p. 433 (objekt k bydlení), Horní náměstí č. o. 21 na pozemku parc. č. 
st. 372, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a v místnosti č. 7 
v nebytových prostorech o celkové výměře 217,66 m2 v 2.NP budovy č. p. 434 (objekt 
k bydlení), Horní náměstí č. o. 20, na pozemku parc. č. st. 371, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc v celkové výši 50.000,- Kč bez DPH (ke stanovené 
výši bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), a s možností 
odepisování investice v účetnictví nájemce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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2. s realizací stavebních úprav nájemcem ČESKÝ ROZHLAS spočívající v rekonstrukci 
klimatizace a vzduchotechniky v místnostech č. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 a prostoru nad 
místností č. 25 v nebytových prostorech o celkové výměře 600,15 m2 v 1.NP, 2.NP a 3.NP 
budovy č. p. 433 (objekt k bydlení), Horní náměstí č. o. 21 na pozemku parc. č. st. 372, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v celkové výši 
1.500.000,- Kč bez DPH  (ke stanovené výši bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění  zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění), a s možností odepisování investice v účetnictví nájemce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxx, manželů xxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx o posunutí termínu pro uzavření smlouvy o nájmu  pozemku parc. č. 94/2 
ostat. pl. o výměře 279 m2, částí pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 
96/2 orná půda o výměře  244 m2 a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxx, manželi xxxxxxxxxxxx, s panem 
xxxxxxxxxxxx z 31. 1. 2013 na 31. 12. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. společnosti Jezdecká akademie Olomouc o.p.s. o pronájem pozemku parc. č. 297 ostat. 
pl. o výměře 1 122 m2, částí pozemků parc. č. 8 zahrada o výměře 8 024 m2 a parc. č. 128/4 
ostat. pl. o výměře 176 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a pozemku parc. č. 126 trvalý 
travní porost o výměře 1 680 m2 a části pozemku parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 176 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc na dobu určitou do 31. 12. 2029 dle důvodové zprávy bod 
č. 1.5. 
 
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  614 zahrada o výměře 27 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
4. pana xxxxxxxxx o zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek 
parc. č. 614 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 2/10 
zahrada,  parc. č. 28/1 orná půda a parc. č. 2/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
5. Koalice pro řeky o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 23 m2 v 1.NP budovy 
č.p. 13 (objekt k bydlení), Horní náměstí č.o. 18, na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl., vše 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
6. pana xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  1045/24 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
7. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
8. pana xxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
9. pana  xxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu 2, bod 3.1 
ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemků parc. č. 432/12 
o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 
1 m2 v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 o celkové výměře 2 m2  a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše 
v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 o výměře 1 m2, parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 
o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 o výměře 1 m2 a parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/135 
o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 o výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 
o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 
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o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc - město a parc. č. 1348 o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, 
vše ostat. pl. obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
10. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. st.  371, parkovacího místa č. 1 
o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
11. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. st.  371, parkovacího místa č. 2 
o výměře 15 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
12. společnosti JULIA - CZ s.r.o. o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 62,40 m2 
v 1.NP budovy č. p. 192, 193 (objekt občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o.  8, 9, 
na pozemku parc. č. st. 614 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
4. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele xxxxxxxxxx k odstranění provizorního dřevěného 
oplocení z pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc v termínu do 31. 5. 2013 a k uhrazení náhrady za užívání pozemku 126 trvalý 
travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc odpovídající nájemnému ve 
výši 10,- Kč/m2/rok za období od 7. 3. 2012 do dne odstranění provizorního dřevěného 
oplocení dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxx k odstranění oplocení, vč. brány, z pozemku 
parc. č.  614 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc v termínu do 30. 5. 
2013 a k uhrazení náhrady za užívání části pozemku parc. č.  614 zahrada o výměře 27 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc odpovídající nájemnému ve výši 15,-   Kč/m2/rok za období 
od 1. 11. 2011 do 10. 4. 2012 a ve výši 5,- Kč/m2/rok za období od 11. 4. 2012 do dne 
odstranění oplocení, vč. brány dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
T: květen 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v ědomí 
1. že ČR – Ministerstvo obrany zveřejnilo dne 12. 2. 2013 výběrové řízení na zjištění 
zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu – 
Olomouc – Sochorovy kasárna a nesouhlasí s účastí statutárního města Olomouce v tomto 
výběrovém řízení dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. změnu subjektu na straně nájemce u pronájmu části pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. 
o výměře 69 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ze společnosti Kaufland Immo - 
Log – Olomouc, s. r. o. na společnost Kaufland Česká republika  v. o. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.5. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 29. 5. 2012 bod programu 2, bod 5.9. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. usnesení RMO ze dne 13. 12. 2011, bod programu 2, bod 3.6. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 614 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
3. usnesení RMO ze dne 16. 10. 2012, bod programu 2, bod 3.26. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemku parc. č. 158/17 ostat. pl. o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 158/18 
ostat. pl. o výměře 2 m2  (dle GP parc. č. 158/18 ostat. pl.), vše  v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13 300,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 5.3.   
 
2. prodej části pozemku parc. č. 158/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22 300,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
3. prodej pozemků parc. č. 830 zahrada o výměře 44 m2 a parc. č. 835/95 ostat. pl. 
o výměře 12 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
30 856,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
4. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Prodloužení vodovodního řadu“ na pozemcích  parc. č. 309 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 332/12 orná půda, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným xxxxxxxxxxx jako budoucím 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat na usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 4 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost 
o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 118/3 trvalý travní porost o výměře 
1 939 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxx za pozemek parc. č. 
126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxx  o směnu části pozemku parc. č. 124/3 trvalý travní porost v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx  za pozemek parc. č. 126 trvalý travní 
porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
4. žádosti společnosti MORAVO trading spol. s r. o. o směnu části pozemku parc. č. 21/24 
ostat. pl. o výměře 275 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti MORAVO 
trading spol. s r. o. za část pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. 472 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
5. žádosti společnosti MORAVO trading spol. s r. o. prodej části pozemku parc. č 21/23 
ostat. pl. o výměře 472 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 116/5 trvalý travní porost 
o výměře 368 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxx za část pozemku 
parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 323 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
7. žádosti pana xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  614 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
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8. žádosti pana xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
9. žádosti ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU základní organizaci 013 Olomouc–
Černovír o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1105/5 ostat. pl. o výměře 4 653 m2, parc. č. 
1105/6 zahrada o výměře 187 m2 a parc. č. 1105/7 zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc  z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví  
ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU základní organizace 013 Olomouc-Černovír dle 
důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu 3, bod 24 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti 
MORAVO trading spol. s r. o.  za kupní cenu ve výši  966 290,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 1.7. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 28 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1201/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15 220,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.1. 
 
11. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. k vyčíslení 
technického zhodnocení tepelného zdroje dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 943, zahrada, o výměře 261 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu Na Bystřičce 8, Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. vyhovuje žádosti 
Společenství vlastníků jednotek domu Na Bystřičce 8, Olomouc o prominutí náhrady 
za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 943, zahrada, o výměře 261 m2, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc, za období od 01. 02. 2011 do 31. 01. 2013 ve výši 4.887,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit zaplacení úhrady ve výši 1.097,- Kč za bezesmluvní užívání 
pozemků ve vlastnictví České republiky dle pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ve věci odkupu ideálního podílu o velikosti 679/28008 k pozemkům parc. č. st. 854 a parc. č. 
st. 855, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění podzemního 
vedení komunikační sítě na pozemku parc.č. 136/5 v k.ú. Slavonín a v právu vstupu a vjezdu 
na pozemek za účelem umístění, provozování, oprav, údržby podzemního komunikačního 
vedení ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. jako oprávněného z věcného břemene. 
Pozemek je ve vlastnictví společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. jako povinného z věcného 
břemene. Statutární město Olomouc vystupuje jako třetí strana smlouvy-vedlejší účastník. 
Věcné břemeno bude zřízeno neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje zve řejnění záměru 
směnit nově vzniklé pozemky parc.č. 451/100 ostatní plocha o výměře 236 m2 a parc.č. 
451/102 část a ostatní plocha o výměře 146 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc a 
ve vlastnictví společnosti AUTO – Rolný v.o.s. za nově vzniklé pozemky parc.č. 451/101 
ostatní plocha o výměře 15 m2 a parc.č. 451/103 zahrada o výměře 367 m2, oba v k.ú. 
Povel, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 451/104 zahrada o výměře 843 m2, 
který byl na základě geometrického plánu č. 640-218/2012 oddělen z pozemku 451/1 
zahrada  o výměře 1807 m2, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
Statutárního města Olomouc, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, a to se společností 
AUTO – Rolný v.o.s., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 148/25 ostatní plocha o výměře 
74 m2, který vznikl z pozemku parc.č. 148/19 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je 
ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o provedení vynucené překládky části podzemního komunikačního vedení 
a zařízení veřejné sítě elektronických komunikací se společností RIO Media a.s. za cenu dle 
důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 13002 – ZŠ Zeyerova – výdejna stravy -  
zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodnou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Zeyerova – výdejna stravy“ archivní číslo 13002. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle upravené důvodové 
zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle upravené důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle upravené důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle upravené důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13004 – Novosadský dv ůr – rekonstrukce 

komunikace - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodnou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné zakázce 
s názvem „Novosadský dvůr – rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 13004. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
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4. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
7 Veřejné zakázky - Vnit řní předpis o zadávání  veřejných zakázek 

statutárního m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce" dle upravené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+3 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)  
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 27, o velikosti 1+3 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 43, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1c) 
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+3 se  xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)  
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 59, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+3 se xxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod 1f) 
g) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)   
h) Horní náměstí 18, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)  
i) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk se xxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Školní 1, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+2 se xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1k) 
l) Peškova 2, Olomouc, č.b. 49, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l) 
m) Černá cesta 16, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+3 se xxxxx dle důvodové zprávy bod 1m) 
n) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n) 
o) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o) 
p) Černá cesta 33, Olomouc, č.b. 32, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1p) 
q) Synkova 8, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1q) 
r) U Letiště 6, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1r) 
s) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1s) 
t) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
u) Synkova 8, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 1+3 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
v) Černá cesta 27, č.b. 3, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2c) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy po úmrtí, odstěhování nájemce: 
a) s xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
b) se xxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b) 
 
2. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
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b) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
 
c)        na 2 roky, 3 měsíce s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbar.byt 
 
 
d)         na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9 Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 3, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a), b) - upravený,c),d) 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
4. schvaluje 
a) snížení nájemného na částku 52,- Kč/m2/měsíc od 1.3.2013 v bytě č. 4 v domě Dolní 
náměstí 7 v Olomouci. 
b) snížení nájemného na částku 65,- Kč/m2/měsíc od 1.3.2013 v bytě č. 16 v domě , Dolní 
náměstí 6, Olomouc 
c) změnu smluvních podmínek ve věci doby nájmu z neurčité na dobu určitou 10 let od 
1.3.2013 - nájemci manželé xxxxxxxxxxxxxx, byt č. 16 v domě Dolní náměstí 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b) 
 
5. nevyhovuje žádosti 
nájemců domu Masarykova 3, Olomouc o poskytnutí slevy z nájemného 
dle důvodové zprávy bod 6 c) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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10 Petice obyvatel v lokalit ě ulice Ne ředínská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
11 Organiza ční změny - MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu MPO dle předložené důvodové zprávy s účinností ke dni 15.3.2013 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Parkovišt ě ZOO Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi vstoupit do jednání mezi Lesy ČR, s.p. a Lesy 
města Olomouce, a.s. z pozice akcionáře s cílem zajistit shodu na majetkoprávní řešení akce 
T: 9. 4. 2013 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
3. ukládá 
odboru investic zastavit projekční činnost akce "Parkoviště ZOO Sv. Kopeček" a uhradit 
rozpracovanost smluvnímu partnerovi 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 11. 
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13 Mlýnský potok - jez  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci se společností Stavoprojekt Olomouc, a. s. prověřit možnost 
postupovat dle diskuse v RMO 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
14 Dolní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s provedením VO pro osvětlení propojovacího krčku ve variantě dle přílohy č. 1 
 
3. souhlasí 
s provedením VO pro osvětlení plochy náměstí ve variantě dle příloh  č. 3  a  č. 3b 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 13. 
 
 
 
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 U KALČI,   v ulici 
Pavelčákova 10/12, Olomouc, v rozsahu 28 m2, pro žadatele p.xxxxxxxxxx, Heyrovského 27, 
779 00 Olomouc, na dobu od 1.4. do 30.10.  2013 .   
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace 
POTREFENÁ HUSA v ulici Úzká, Olomouc, v rozsahu 216 m2 pro žadatele f. PURITOS 
gastro s.r.o. , Wellnerova 7/134, 779 00 Olomouc , na dobu od 15.4. do 30.9.  2013. 
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení FAIR PLAY CLUB v 
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ulici Březinova 7, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxxxx, Zahradní 13, 
Samotišky 379, 772 00 Olomouc,  na dobu  od 1. 4. do 31.10.  2013.    
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRATTORIA v ul. 
tř.Svobody 24, Olomouc, v rozsahu 86,46 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Dlouhá 38, 772 00 
Olomouc, na dobu od 20.3. do 31.10. 2013. 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR KOKTEJLY A 
SNY v ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu 48,6 m2 pro žadatele f. Koktejly a sny Catering 
s.r.o., Bořivojova 7,  779 00 Olomouc, na dobu  od 1.5. do 15.10.  2013.     
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení COFFEE & MORE v 
ulici  Riegrova 24, Olomouc, v rozsahu 22,5 m2 pro žadatele f.L&R CZ, s.r.o, Škroupova 3, 
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.4. do 31.10.  2013.   
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení U ČERVENÉHO 
VOLKA na Dolním náměstí 39, Olomouc, v rozsahu 30 m2 pro žadatele f.AVINCOFFE s.r.o., 
Lafayettova 6, Olomouc na dobu od 25.6. do 31.10. 2013. 
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CUKRÁRNA 
MADLEN na Dolním náměstí 6. Olomouc, v rozsahu 74,25 + 0,5  m2 pro žadatele p. 
xxxxxxxxx, Domovina 6,  779 00 Olomouc,  na dobu  od dobu  od 20.6. do 31.10.  2013. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
16 Dodatek č.39 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.39 ke smlouvě s TSMO,a.s. dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č.39 dle důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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17 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
18 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Švermova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 ZŠ Svatoplukova – t ělocvi čna, MŠ Zeyerova –  závazek 

konečného p říjemce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična s vyčleněním 
finančních prostředků až do výše 2 302 812,92 Kč  z rozpočtu města na zajištění finančního 
krytí vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 75 354 Kč  s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 376 770 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
3. souhlasí 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Zeyerova - suterén s vyčleněním finančních 
prostředků až do výše 548 065,84,- Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a s každoročním vyčleněním finančních 
prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 67 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. 
celkové náklady po dobu 5 let činí 335 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 2 302 812,92 Kč  z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a každoroční vyčlenění finančních prostředků na 
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 75 354 Kč  s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po 
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dobu 5 let činí 376 770 Kč s DPH) od finančního ukončení projektu. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
v případě schválení projektové žádosti MŠ Zeyerova - suterén vyčlenění finančních 
prostředků až do výše 548 065,84,- Kč z rozpočtu města na zajištění finančního krytí 
vlastních zdrojů na realizaci tohoto projektu a každoroční vyčlenění finančních prostředků na 
zajištění udržitelnosti projektu ve výši 67 000 Kč s DPH po dobu 5 let (tj. celkové náklady po 
dobu 5 let činí 335 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 
6. schvaluje 
složení realizačních týmů pro projekty ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična, MŠ Zeyerova - 
suterén dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
7. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Železni ční nadchod Varšavské nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním a  podáním žádosti o dotaci na projekt Železniční nadchod Varšavské 
náměstí do připravované výzvy ROP Střední Morava a s pokračováním přípravy projektové 
dokumentace 
 
3. ukládá 
jmenovat osobu pověřenou účastí na zpracování DUR a DSP+DZS dle bodu 2.2. důvodové 
zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zpracovat podrobný cash-flow projektu 
T: 9. 4. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
21 Výsledky zápisu do mate řských škol na školní rok 2013/2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
odboru školství ve spolupráci s ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 
Řezníčkova 1 prověřit možnost zřízení oddělení mateřské školy dle důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru školství 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
22 Jmenování konkurzní komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy 
Olomouc, Gagarinova 19 dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy 
a Mateřské školy Olomouc, Řezníčkova 1 dle důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
funkcí tajemníka konkurzní komise PhDr.Hanu Fantovou, vedoucí odboru školství Magistrátu 
města Olomouce 
 
5. souhlasí 
s požadavky pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy 
Olomouc, Gagarinova 19 dle přílohy č.1 důvodové zprávy a Základní školy a Mateřské školy 
Olomouc, Řezníčkova 1 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Zpřístupn ění kostel ů a kaplí v turistické sezon ě r. 2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn s tím 
souvisejících 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit poskytnutý příspěvek dle předložené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
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4. ukládá 
předložit příspěvek dle předložené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 ME v silni ční cyklistice - upravená trasa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně úpravy trasy závodu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
žádost o výměnu bytu v rámci DPS a uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx  na byt 
v DPS Přichystalova 64, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
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26 Moravská cyklotrasa - záv ěrečné vyú čtování projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Moravská cyklotrasa na území 
ORP Olomouc (reg.č. CZ.1.12/.1.3.00/22.01353) včetně výpisů z bankovního účtu (bankovní 
účet 4992502/0800) do konce r. 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlášenou v rámci realizace projektu Moravská cyklotrasa na území ORP 
Olomouc do konce r.2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Moravská cyklotrasa 
na území ORP Olomouc do konce r.2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc v majetkové evidenci SMOl po dobu 
udržitelnosti projektu (tj. minimálně do konce roku 2017). Během této doby nesmí SMOl 
majetek získaný pomocí dotace prodat, darovat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a k tomuto majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem 
zástavního práva bez předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední 
Morava dle bodu 3.1a) a 3.1b) důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
6. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 4992502/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. souhlasí 
s postupem dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
27 IPRM - hodnocení projekt ů 38. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní hřiště uvedené v bodu 2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště uvedené v bodu 2.2. důvodové 
zprávy a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
28 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
29 Souhlas s p řevodem z rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s převodem částky 1,644.950, 09 Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové 
organizace Zoologická zahrada Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu s převodem z rezervního 
fondu dle důvodové zprávy 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
30 Dodatek Smlouvy k zajišt ění péče o parky, rozárium a 

botanickou zahradu mezi SMOl a VFO, a. s., na rok 2 013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 6 -2013 mezi VFO, a. s., a SMOl dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 6 - 2013 
T: 19. 3. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


