
 

USNESENÍ 
 

z 80. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9. 4. 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 9. 4. 2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1873 zast. pl. a nádvoří o výměře 2 450 m2, v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc společnosti NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
1.1. 
 
2. pracovní skupinu k problematice výběru nájemce a budoucího kupujícího části pozemku 
parc. č. 776/1 orná půda o výměře 5 899 m2 (dle GP parc. č. 776/43 orná půda) v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve složení: JUDr. M. Major, PhDr. M. Hanáková, RNDr. L. Šnevajs, 
Mgr. E. Machová, Ing. I.Vlach dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
  
3. pronájem části pozemku parc. č. 116/31 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti CL TRADE a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/31 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to konstrukce zastřešení vstupu do kavárny 
situované v budově č. p. 465 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 330 
zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti CL TRADE a.s., 
na pozemku parc. č. 116/31 ostat. pl. o celkové výměře 4,13 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc a přesahu části 2. NP a 3. NP budovy č. p. 465 (objekt občanské 
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 330 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc 
ve vlastnictví společnosti CL TRADE a.s., nad pozemkem parc. č. 116/34 ostat. pl. o výměře 
0,33 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc mezi společností CL TRADE a.s. a 
statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  



 2 

6. záměr změnit smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou dne 8. 3. 2002, ve znění dodatků 
č. 1, 2, na pronájem nemovitosti č.p. 47 (objekt k bydlení), Lafayettova č.o. 9, na pozemku 
parc. č. st. 472 zast. pl, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 3. 2015 s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou na dobu určitou do 31. 3. 2020 dle důvodové zprávy bod č. 1.8.  
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 610 ostat. pl. o výměře 69 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
8. pronájem částí pozemků parc. č. 128/4 ostat. pl. o výměře 176 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 176 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti 
Jezdecká akademie Olomouc o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
9. pronájem pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 122 m2 a části pozemku parc. č. 8 
zahrada o výměře 8 024 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti Jezdecká 
akademie Olomouc o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
10. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 4 303 m2 a 
parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a částí pozemků 
parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 2 482 m2 a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 38 
m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené se společností MORAVO trading spol. s r.o. 
dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
11. změnu smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 2 324 m2, parc. 
č. 128/5 ostat. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a částí pozemků parc. 
č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 2 855 m2 a parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené se společností MORAVO trading spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
12. změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 128/6 ostat. pl. o výměře 115 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 a parc. č. 
116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřené se 
společností MORAVO trading spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.12.  
 
13. pronájem pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
14. pronájem části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
15. zúžení předmětu nájmu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/59/2004/M ze dne 16. 11. 2004 
uzavřené se společností ŠKOLAGRO s.r.o. o část pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. 
o výměře 484 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle důvodové 
zprávy bod č. 1.15.   
 
16. záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 1. 10. 2003 na pronájem nebytových 
prostor o celkové výměře 124 m2 v 1.NP budovy č.p. 856 (objekt občanské vybavenosti), 
nám. Republiky č.o. 1, na pozemku parc. č. st. 181 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité 
do 31. 12. 2013 na dobu určitou do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy bod č. 1.16.  
 
17. záměr prodat pozemky parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2, parc. č. 98/1 orná 
půda o výměře 2 381 m2, parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná 
půda o výměře 512 m2 a parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
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Olomouc za účelem výstavby bytových domů včetně potřebné technické a dopravní 
infrastruktury. Na předmětné pozemky je vydáno územní rozhodnutí č. 128/2008 na 
umístění stavby „Olomouc – Povel, Slavonínská ul., Bytové domy“ a rozhodnutí o 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 128/2008 vydaného pod č.j.: 
SmOl/ÚSO/77/208/2008/Ob dne 14. 10. 2008, které je platné do 31. 12. 2014 dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
18. záměr prodat pozemky parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 
orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1 427 m2, parc. č. 
1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda o výměře 1 603 m2, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
19. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 498 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
20. záměr pronajmout pozemek parc. č. 243 ostat. pl. o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
21. záměr pronajmout pozemek parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
22. záměr prodat ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Společenství vlastníků R. Svobodové 1031/7, 1032/9, 
1033/11, Olomouc-Nová Ulice dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
23. záměr prodat pozemek parc. č. 1721/78 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 
24. záměr prodat pozemek parc. č. st. 943 zast. pl. o výměře 118 m2 a část pozemku parc. 
č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/37 ostat. pl.) o výměře 519 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
25. záměr prodat pozemky parc. č. 701/1 lesní pozemek o výměře 33 m2 a  parc. č. 701/2 
lesní pozemek o výměře 337 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.9. 
 
26. záměr prodat pozemky parc. č. st. 480 zast. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 1092/3 ostat. 
pl. o výměře 98 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
27. předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 501 ostat. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 
504/17 ostat. pl. o výměře 10 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Výměra částí 
pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
28. záměr prodat pozemek parc. č. st. 63 zast. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Mutkov, obec 
Mutkov dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
30. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
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32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 73 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
33. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
34. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
35. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 27 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
36. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
37. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
38. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
39. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 341 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
40. záměr pronajmout pozemky parc. č. 9/1 zahrada o výměře 103 m2, parc. č. 1209 ostat. 
pl. o výměře 36 m2, parc. č. 1216 zahrada o výměře 203 m2 a části pozemků parc. č. 
1045/20 ostat. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 1046/1 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1179 
ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.24. 
 
41. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1080/3 ostat. pl. o výměře 729 m2 a pozemky 
parc. č. 755/168 orná půda o výměře 626 m2 a parc. č. 904/112  orná půda o výměře 
142 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
42. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.  
 
43. uzavření dohody o skončení nájmu částí pozemku parc. č. 310/5 ostat. pl. o celkové 
výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
44. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1650/14 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
45. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 290 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.  
 
46. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 1163/13 ostat. pl. o výměře 8 246 m2, 
parc. č. 1163/14 ostat. pl. o výměře 606 m2, parc. č. st. 742 zast. pl. o výměře 317 m2, část 
parc. č. 1163/4 ostat. pl. o výměře 1 472 m2, části parc. č. 1163/19 ostat. pl. o celkové 
výměře 803 m2 a část parc. č. 1163/18 ostat. pl. o výměře 1 086 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.   
 
47. předběžný záměr vykoupit ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 395/5 orná půda o výměře 
10 m2,  ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 440/5 ostat. pl. o výměře 31 m2, ideální podíl 1/2 
pozemku parc. č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2 a ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 
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479/77 ostat. pl. o výměře 159 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxx a ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 395/5 orná půda o výměře 10 m2, ideální 
podíl 1/2 pozemku parc. č. 440/5 ostat. pl. o výměře 31 m2, ideální podíl 1/2 pozemku parc. 
č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2 a ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. 479/77 ostat. pl. o 
výměře 159 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
48. záměr směnit část pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 996 m2 (dle GP parc. č. 
677/6 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje za část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostat. pl. o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
49. záměr směnit část pozemku parc. č. 762/20 zahrada o výměře 4 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 
1082/7 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP parc. č. 1082/16 ostat. pl.) v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
50. záměr směnit část pozemku parc. č. 764/6 zahrada o výměře 11 m2 (dle GP díl „d“) 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za část 
pozemku parc. č. 842/1 ostat. pl. o výměře 68 m2 (dle GP parc. č. 842/7 ostat. pl.) v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.33. 
 
51. záměr prodat část pozemku parc. č. 291/12 ostat. pl. o výměře 13 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
52. pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 208 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
53. pronájem části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 165 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
54. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměre 
165 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
3.4. 
 
55. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 1181 ostat. pl. o výměře 9 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5.    
 
56. pronájem části 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 panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
57. pronájem části pozemku parc.  č.  834/2 ostat. pl. o výměře 102 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti HP DOMY s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
58. pronájem části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
59. prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 96 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc bez právního titulu za období od 12. 11. 2010 do do 11. 11. 
2012 ve výši 1 823,- Kč panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
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60. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky 
na  pozemcích parc.  č.  263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve  prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
61. změnu smluvních podmínek u pronájmu 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. 
 
62. odpuštění části nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,10 m2 
v 1.NP budovy č. p. 192, 193 (objekt občanské vybavenosti), Dolní náměstí č. o. 8, 9, na 
pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc za období od 1.3.2013 do 30.4.2013 ve výši  13 794,- Kč nájemci xxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
63. snížení nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,10 m2 v 1.NP 
budovy č. p. 192, 193 (objekt občanské vybavenosti), Dolní náměstí č. o. 8, 9, na pozemku 
parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc za 
období od 1.5.2013 do 30.6.2013 z 13 794,- Kč/měsíc na 6 897,- Kč/měsíc  nájemci xxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
64. pronájem části pozemku parc. č. 506/3 zahrada o výměře 522 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.   
 
65. poskytnutí jako výpůjčky budovy bez čp/če (garáž) na pozemku parc. č. 506/2 zast. pl. 
o výměře 25 m2 a pozemku parc. č. 506/2 zast. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 105/64 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
2. společnosti Jezdecká akademie Olomouc o.p.s. o pronájem pozemku parc. č. 126 trvalý 
travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.11.  
 
3. paní xxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
přes pozemky parc. č. 128/4 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 468 ostat. pl. 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 47 (objekt 
k bydlení) s pozemkem parc. č. st. 51 zast. pl. a pozemku parc. č. 9/7 zahrada, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. paní xxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
přes pozemky parc. č. 128/4 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 468 ostat. pl. 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 31 (objekt 
k bydlení) s pozemkem parc. č. st. 35 zast. pl., pozemků parc. č. 9/6 zahrada, parc. č. 9/4 
zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
5. paní xxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
přes pozemky parc. č. 128/4 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc a parc. č. 468 ostat. pl. 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. p. 29 (objekt 
k bydlení) s pozemkem parc. č. st. 33 zast. pl. a pozemku parc. č. 9/2 zahrada, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
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6. manželů xxxxxxxxxxxx o stanovení náhrady za užívání pozemku parc. č. 126 trvalý travní 
porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 0,22 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 1.14.  
 
7. manželů xxxxxxxxxxxxxxx o prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 243 ostat. pl. 
o výměře 51 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc bez právního titulu za období od 16. 12. 
2010 do 17. 12. 2012 ve výši  3 570,-  Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4.   
 
8. pana xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 26. 2. 2013, bod programu 2, bod 3.4. 
ve věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxx 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. 3.1. 
 
9. nájemce Česká pošta, s.p. o prominutí navýšení nájemného o inflační koeficient za rok 
2012  u pronájmu nebytových prostor o výměře 96 m2 v 1.NP a 2.NP budovy č. p. 7 (objekt 
občanské vybavenosti), Sadové náměstí č. o. 26, na pozemku parc. č. 234, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc;  nebytového prostoru o výměře 
69,22 m2 v 1.NP budovy č. p. 38 (objekt k bydlení), Náves Svobody č.o. 41, na pozemku 
parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a  
nebytového prostoru o výměře 48 m2 v 1.NP budovy č. p. 209 (objekt občanské 
vybavenosti), Kyselovská č. o. 74, na pozemku parc. č. 395, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. uděluje 
1. souhlas Tělovýchovné jednotě Svatý Kopeček s využitím části pozemku parc.  č.  531/1, 
ostatní plocha, o výměře 2 500 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc pro parkování 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
2. souhlas společnosti Galerie Šantovka s.r.o. s umístěním staveb chodníků o celkové 
výměře 430,0 m2, cyklostezky o celkové výměře 95,0 m2 a veřejného osvětlení - 10 ks 
bezpaticových stožárů SB10, včetně kabelu o celkové délce 125,0 m, okružní křižovatka 
o celkové výměře 92,5 m2, u 1. etapy, stavby a staveb chodníků o celkové výměře 
250,0 m2, cyklostezky o celkové výměře 175,0 m2 a veřejného osvětlení - 3 ks 
bezpaticových stožárů SB10, včetně kabelu o celkové délce 70,0 m, u 2. etapy stavby, 
budovaných v rámci stavby „Olomouc, Křižovatka Wittgensteinova – Šantova – stavební 
úpravy Galerie Šantovka s.r.o. na části pozemku parc. č. 94/100 ostatní plocha, ostatní 
komunikace a části pozemku parc. č. 124/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc.dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
4. trvá 
na svém usnesení ze dne 11. 12. 2012 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti paní 
xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR a odborem sociálních věcí předložit RMO ke 
schválení zadání územní studie a konkrétního znění informace o záměru statutárního města 
Olomouce pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 
5 899 m2 (dle GP parc. č. 776/43 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru sociálních v ěcí 
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6. ukládá 
vedoucímu odboru sociálních věcí informovat o rozhodnutí ZMO xxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1.   
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 26. 2. 2013, bod programu 2, bod 1.6. důvodové zprávy ve věci 
uložení odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele xxxxxxxxxxxxxxx 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. 1.14. 
 
2. usnesení RMO ze dne 26. 2. 2013, bod programu 2, bod 2.1. ve věci 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. 3.7. 
 
3. usnesení RMO ze dne 28. 11. 2011, bod programu 2, bod 3.16 důvodové zprávy  ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na  pozemku parc.  č. 263/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  
prospěch společnosti SMP Net,  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 53 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6.   
 
2. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc bez právního titulu za období od 22. 6. 2010 do 30. 6. 
2011 ve výši 26 672,- Kč společnosti REKNOŠ spol. s r. o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
3. odpuštění, popř. vrácení nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
64,10 m2 v 1.NP budovy č. p. 200 (objekt k bydlení), Dolní náměstí č. o. 2, na pozemku parc. 
č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc za období 
od 1.4.2013 do 31.5.2013 ve výši 95 418,- Kč nájemci SK SIGMA Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
4. prodej části pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 100 693,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
 
5. prodej pozemků parc. č. 1156/9 zahrada o výměře 281 m2 a parc. č. st. 413 zast. pl. 
o výměře 16 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
106.431,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
6. odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty z dědického řízení dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1.   
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxx o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/1 ostat. pl. 
o výměře 106 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc na 31 800,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 610 ostat. pl. o výměře 69 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemků parc. č. 118/47 orná půda o výměře 
1 884 m2, parc. č. 123/4 ostat. pl. o výměře 27 m2, parc. č. 130/4 orná půda o výměře 367 
m2 a části pozemku parc. č. 130/19 orná půda o výměře 810 m2 a části pozemku parc. č. 
130/20 orná půda o výměře 1 075 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 1.14. 
 
4. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 498 zast. pl. 
o výměře 10 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 243 ostat. pl. o výměře 51 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
6. žádosti společnosti REKNOŠ spol. s r. o. o prodej pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. 
o výměře 348 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 
 
7. žádosti paní xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  647 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
8. žádosti pana xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
9. žádosti paní xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 647 zahrada o výměře 53 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
10. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1882/5 trvalý travní porost 
o výměře 217 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
11. žádosti pana xxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 114/4 zahrada o výměře 22 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 436 zast. pl. o výměře 19 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2012, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy 
ve věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 1222/3 ostat. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši 16 500,- Kč 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 43 ve věci schválení prodeje 
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 60 085,- Kč 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.6.   
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
3 Prodej dom ů + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1 důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 195/25 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku 
parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
699/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
699/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  
1.131.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.270.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 20. 05. 2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,  
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 6 – BYT Č. 
25“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své 
nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána 
oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje a 
nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo a IČ, u fyzických osob 
jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení 
kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města Olomouce, nebo doklad 
o složení kauce ve výši 10.000,- Kč na pokladně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
Olomouc a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídky bytu se uskuteční dne 18. 04. 2013 a dne 
02. 05. 2013 vždy v 9:00 hod.,dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1041, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 37.000,- Kč, z toho pozemek 
34.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   podíl o velikosti 5282/31842 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.138,- Kč, 
-   podíl o velikosti 5182/31842 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.021,- Kč, 
-   podíl o velikosti 5212/31842 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.056,- Kč, 
-   podíl o velikosti 5233/31842 panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6.081,- Kč, 
-   podíl o velikosti 10933/31842 paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12.704,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 414/32, zahrada, o výměře 381 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek domu 
Březinova 895/5, Olomouc, za kupní cenu ve výši 308.500,- Kč,  z toho pozemek 305.000,- 
Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje ideálního podílu o velikosti 514/700 
k pozemku parc. č. st. 279, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.3. 
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6. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2276, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2277, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 380 m2, 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
9. bere na v ědomí 
že kupní cena ve výši celkem 931.000,- Kč za prodej bytové jednotky č. 117/6 v domě č. p. 
117 (Černá cesta 43) na pozemku parc. č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na společných částech domu č. p. 117, 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, byla uhrazena na účet prodávajícího až po 
splatnosti kupní ceny ke dni 28. 03. 2013, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/11 v domě č. p. 195 (Dolní 
náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1169/21698 na společných částech domu 
č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1169/21698 na pozemku parc. č. st. 616, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 30. 6. 2013, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
11. ukládá 
odboru ekonomickému uhradit paní xxxxxxxxxxxxx částku 306.000,- Kč spolu s 19 % úrokem 
z prodlení ročně z částky 51.000,- Kč od 16. 1. 1996 do zaplacení, s 21 % úrokem z prodlení 
ročně z částky 51.000,- Kč od 16. 7. 1996 do zaplacení, s 21 % úrokem z prodlení ročně z 
částky 51.000,- Kč od 16. 1. 1997 do zaplacení, s 26 % úrokem z prodlení ročně z částky 
51.000,- Kč od 16. 7. 1997 do zaplacení, s 26 % úrokem z prodlení ročně z částky 51.000,- 
Kč od 16. 1. 1998 do zaplacení a s 26 % úrokem z prodlení ročně z částky 51.000,- Kč od 
16. 7. 1998 do zaplacení, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
12. ukládá 
odboru ekonomickému uhradit k rukám xxxxxx náklady odvolacího řízení ve výši 79.834,- Kč, 
dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
13. ukládá 
odboru ekonomickému uhradit České republice prostřednictvím Okresního soudu v Olomouci 
náklady řízení ve výši 44.020,- Kč, a to na základě výzvy Okresního soudu v Olomouci, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
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4 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 spočívajícího v právu 
umístění a provozování kanalizace na části pozemku parc.č. 287/11 ostatní plocha v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, 
provozování, oprav, úprav, údržby, změn či odstranění kanalizačního vedení ve prospěch 
statutárního města Olomouc. Pozemek je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx (1/6), paní 
xxxxxxxxxxx (1/6), paní xxxxxxxxxxxx (1/6), paní xxxxxxxxxxxxx (1/4) a paní xxxxxxxxx (1/4). 
Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
stavby cyklostezky na části pozemku parc.č. st. 269 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc a v právu 
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, 
úprav a údržby cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je ve 
vlastnictví společnosti IDOP Olomouc, akciová společnost. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 
předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.st. 609 v k.ú. Olomouc-
město v rozsahu cca 3,5 m2, který je ve vlastnictví xxxxxxx, dle bodu 3 předložené důvodové 
zprávy.   
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 294/4, p.č. 336/4, p.č. 
293/1, vše v k.ú. Nedvězí u Olomouce, silnice č. II/570, které jsou ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého 
kraje, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku spočívajícího ve výstavbě nových 
autobusových zálivů na silnici č. II/570 na pozemcích parc.č. 294/4, p.č. 336/4, p.č. 293/1, 
vše v k.ú. Nedvězí u Olomouce, silnice č. II/570, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pronájem části pozemku parc.č.  336/4, p.č. 293/1 (silnice č. II/570), vše v k.ú. Nedvězí u 
Olomouce po dobu výstavby a zřízení budoucího věcného břemene spočívajícího v uložení a 
provozování napájecího kabelu VO na těchto pozemcích a v právu vstupu a vjezdu 
ve prospěch statutárního města Olomouce. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, po dobu výstavby, maximálně však na dobu jednoho roku a 
za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené 
důvodové zprávy. 
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8. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1232/9 v k.ú. Slavonín, 
silnice č. II/570, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným 
majetkem Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku spočívajícího ve výstavbě nových 
autobusových zálivů na silnici č. II/570 na pozemku parc.č. 1232/9 v k.ú. Slavonín, silnice č. 
II/570, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem 
Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
pronájem části pozemku parc.č.  1232/9 v k.ú. Slavonín po dobu výstavby a zřízení 
budoucího věcného břemene spočívajícího v uložení a provozování napájecího kabelu VO 
na těchto pozemcích a v právu vstupu a vjezdu ve prospěch statutárního města Olomouce. 
Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem 
Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu 
výstavby, maximálně však na dobu jednoho roku a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. 
Budoucí věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město, a to části „a“ 
o výměře 30 m2 a části „b“ o výměře 2 m2 z vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace za kupní cenu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy týkající se směny nově vzniklých pozemků 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 11 předložené důvodové zprávy. 
 
13. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 388/3 ostatní plocha, dle 
geometrického plánu nově vzniklá parc.č. 388/122 ostatní plocha o výměře 6451 m2 v k.ú. 
Hodolany, který je ve vlastnictví Tělovýchovná jednota Hodolany-Sigma. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, maximálně na dobu 15 let a za nájemné ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 13025 - Nákup klavíru - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Nákup klavíru" archivní číslo 13025. 
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2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení 
b) uchazeče, kterému bude zaslána výzva k jednání a podání nabídky. 
 
3. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. 
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: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13043 - MŠ Zeyerova - suterén -  zahájení, 

komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „MŠ Zeyerova - suterén“ archivní číslo 13043. 
 
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. 
 
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. 
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7 Veřejná zakázka č. 12130 - Digitální povod ňový plán -  Instalace 
zařízení varovného a výstražného systému II -  zadání části B, 
vylou čení a zrušení části A  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Digitální povodňový plán - Instalace zařízení varovného a výstražného 
systému“ archivní číslo 12130. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce pro část A 
nesplnil požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
3. ruší 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení části A zadávacího 
řízení. 
 
4. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání části B veřejné zakázky uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 12045 - Olomoucký hrad - cestní sí ť - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Olomoucký hrad – cestní síť“ archivní číslo 12045. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení 
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 3. 

 
 

9 Veřejná zakázka č. 13014 - Fischerova 2, 4, 6 -  zateplení fasády, 
vým ěna oken a vstup ů - zahájení, komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru 
k veřejné zakázce s názvem „Fischerova 2, 4, 6 – zateplení fasády, výměna oken a vstupů“ 
archivní číslo 13014. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení. 
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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 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. 4. 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 12067 - Digitální povod ňový plán -  

vylou čení, zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Digitální povodňový plán “ archivní číslo 12067. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří v nabídce nesplnili 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
3. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky sdružení 
uchazečů dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 6. 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 13044 - Oprava podchodu v ul. Foerstrova -  

Na Vozovce - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Oprava podchodu v ul. Foerstrova - Na Vozovce“ archivní číslo 13044. 
 
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. 
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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. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha 
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: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 7. 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 13049 - Digitální povod ňový plán -  Instalace 

zařízení varovného a výstražného systému III. -  zahájení, 
komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru. 
 
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. 
 
4. pověřuje 
náměstkyni primátora  Mgr. Evu Machovou  
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: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 8. 
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13 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. 
 
 
14 Výsledky hospoda ření za 1. čtvrtletí 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se výsledků hospodaření za 1. čtvrtletí 2013 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
15 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
1. uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 16, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)  
b) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 36, o velikosti 1+3 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1c) 
d) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Horní náměstí 18, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 3+kk se xxxx  dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 1+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)   
g) Školní 1, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)   
h) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
i) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1i) 
j)  Kosmonautů 14, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1k) 
l) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 1+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1l) 
m) Synkova 8, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m) 
n) Peškova 2, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+kk s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n) 
o) Černá cesta 1, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o) 
p) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1p) 
q) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 14, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1q) 
r) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1r) 
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s) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a) 
t) Černá cesta 9, č.b. 10, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b) 
 
2. výpověď z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxx, Synkova 4, č.b. 7, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemní smlouvy po odstěhování nájemce: 
s xxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
2. s prodloužením nájemní smlouvy na půl roku: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b) 
 
4. s uzavřením nájemních smluv s nájemci domu Holická 51, Olomouc na náhradní byty: 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70 – byt č. 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70 – byt č. 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70 – byt č. 28, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70 – byt č. 7, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d) 
  
5.     s provedením oprav a poskytnutím částečné kompenzace ve výši 150.000,- Kč 
za opravy bytu č. 3 v domě Sokolská 25, Olomouc, nájemci DCI KINO Olomouc, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
16 Petice motokros Olomouc - Nemilany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
 odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
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17 Lošov - požadavky KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zajistit aktualizaci studie „Olomouc – Lošov, stavební úpravy sil. 
III/4432“ dle důvodové zprávy a závěry této studie včetně návrhu dalšího postupu předložit 
RMO 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
odboru ochrany připravit návrh možného řešení požární nádrže v Lošově 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje dořešit ve spolupráci s KMČ Lošov problematiku dětského hřiště 
a o výsledku informovat RMO 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru dopravy a odboru investic předložit RMO návrh řešení problematiky týkající se bodů 
5,9,10 a 12 dle důvodové zprávy 
T: 28. 5. 2013 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
18 Studie k řižovatky Dobrovského x Dlouhá x Václava III.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zahájit jednání s představiteli Olomouckého kraje o možnosti další spolupráce při přípravě 
této stavby 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
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19 Nemilanka - vymezení poldr ů, analýza povodní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
studii "Nemilanka - územní vymezení poldrů" jako územně plánovací podklad pro 
zapracování do územního plánu 
 
3. schvaluje 
studii "Analýza povodní v městských částech Slavonín, Nemilany" jako územně plánovací 
podklad pro zapracování do územního plánu 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje provést úpravu návrhu před opakovaným veřejným projednáním 
nového územního plánu nebo řešit formou změny nového územního plánu a upřesnit rozsah 
plochy protipovodňových opatření PP 10 „Poldr Pod Hvězdárnou“ do pozice dle návrhu v této 
studii 
T: duben 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zapracovat plochu poldru „Zolova“ do upraveného návrhu před 
opakovaným veřejným projednáním nového územního plánu nebo řešit formou změny 
nového územního plánu 
T: duben 2014 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

 
6. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje závěry ze studií projednat s vlastníky odvodňovaných 
komunikací 
T: listopad 2013 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
20 Šantova ul. - hráz  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předáním uzávěrných šachet do správy a užívání dle bodu B důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
aby oprava zborcené části dešťové kanalizace, která je ve vlastnictví TJ Sokol Olomouc, byla 
provedena v rámci stavby na náklady SMOl a po realizaci byla bezúplatně předána 
vlastníkovi - TJ Sokol Olomouc 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 14. 
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21 Jantarová stezka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. 
energie 
 
3. souhlasí 
se zařazením částky potřebné k realizaci přeložky ve výši 464 tis. Kč do soupisu nekrytých 
požadavků s vykrytím dle následného vývoje akce 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 15. 
 
 
22 Legioná řská - Studentská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dalšího projekčního řešení akce Legionářská - Studentská 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
23 Monitoring stavby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit monitoring staveb dle důvodové zprávy 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
24 IPRM sídlišt ě - Trnkova ulice - parkovišt ě před domy 17-19  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 



 23

2. schvaluje 
zpracování a podání žádosti o dotaci pro projekt "Trnkova ulice - parkoviště před domy 17-
19" do vyhlášené výzvy č. 11 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a 
regenerace sídliště 
 
3. schvaluje 
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
25 Změna IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zpracování a podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu 2 důvodové zprávy do 
připravované výzvy ROP Střední Morava 
 
3. souhlasí 
se zpracováním změny IPRM dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
26 Výdejna stravy - ZŠ Hálkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením nevyhovujícího stavu výdejny a jídelny dle varianty A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit rozpočtovou změnu na krytí výdajů spojených se zpracováním dokumentace pro 
stavební povolení 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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27 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 CITY CAFÉ v ulici  
Horní náměstí 27, Olomouc, v rozsahu 42,5 m2 pro žadatele f.MAX CREDIT CZECH s.r.o., 
Jakubská 1, 602 00 Brno,  na dobu  od 1.5. 31.10. 2013.   
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ FRESH CAFÉ  
v ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 21 m2  pro žadatele f. Spolek přátel olomouckého 
jazzu, Sokolská 48, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 15.4. do 31.10. 2013  .   
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TRINITY CLUB  v 
ulici Dlouhá 54A , Olomouc, v rozsahu 6,4 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxx, Lužická 10, 779 00 
Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 15.10. 2013.   
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení LAHŮDKY v ulici 
Ostružnická 24,  Olomouc, v rozsahu 2 m2  pro žadatele f. LAHŮDKY – MARTINÁSEK s.r.o,  
Pasteurova 13a, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 30.9.  2013. 
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení MĚŠŤANSKÝ 
PIVOVAR v ulici  Riegrova 22, Olomouc, v rozsahu 32 m2 pro žadatele f. Business 
Administration s.r.o., Sokolská 66, 120 00 Praha,   na dobu  od 1.5. do 31.10.  2013.   
 
8. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pivnice ZENIT v ulici 
Nedvědova 2,  Olomouc, v rozsahu 30 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxx,  Lípy 106, 783 42 
Slatinice,  na dobu  od 15.4. do 31.10.  2013.   
 
9. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení  RENOMÉ  v ulici  
Uhelná 21, Olomouc, v rozsahu 21,6 m2  pro žadatele p. xxxxxxxxxxxxxx, Divišova 3, 779 00 
Olomouc,  na dobu od 15.4. do 31.10.  2013. 
 
10. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Pizzeria LA SCALA v 
ulici Masarykova č.15 , Olomouc, v rozsahu 22,4 m2 pro žadatelku  pí. xxxxxxx, Lyžbice  760 
739 61 Třinec,  na dobu  od 15.4. do 3.8. a od 2.9. do 30.9. 2013 .   
 
11. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ŠTUDÁČ v ulici  
Švédská 3, Olomouc, v rozsahu 55 m2 pro žadatele p. xxxxxx, Wurmova 4, 772 00 Olomouc,  
na dobu  od 15.4. do 14.10.  2013.   
 
 
 



 25

12. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFE TRIESTE v 
ulici Dolní náměstí 18 , Olomouc, v rozsahu 14,98 m2 pro žadatele  p. xxxxxx, Cholevova 39, 
700 30 Ostrava,  na dobu  od 20.6. do 31.10.  2013 .   
 
13. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
DLOUHÉ v ulici Dlouhá 30 , Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku pí. xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Kmochova 2, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.5. do 31.10.  2013 .   
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
28 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: 22. 
 
 
29 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
30 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 Křížkovského dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením 1 vyhrazeného parkování v ulici Kyselovská dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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31 Svátky písní - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhovět žádosti občanského sdružení FESTA MUSICALE Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
32 Ceny m ěsta 2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s udělením Ceny města Olomouce za rok 2012 a Ceny za počin roku 2012 osobnostem, dle 
upravené důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
zastupitelstvu města udělit Ceny města Olomouce za rok 2012 a Ceny za počin roku 2012, 
dle usnesení bodu č.2 
 
4. ukládá 
předložit návrh na udělení Cen města Olomouce za rok 2012 a Cen za počin roku 2012 ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
33 Investi ční příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
investiční příspěvky v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit příslušné rozpočtové změny na jednání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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34 Galerie m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
připravit smlouvu o spolupráci a předložit ji RMO 
T: 14. 5. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
35 Uzavření dohody o spolupráci s  Hasičským záchranným 

sborem Olomouckého kraje p ři využívání elektrocentrály FI - 90  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o uzavření dohody o spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem Olomouckého kraje při využívání elektrocentrály FI - 90 
 
2. schvaluje 
znění dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje při 
využívání elektrocentrály FI - 90 
 
3. ukládá 
podepsat dohodu o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje při 
využívání elektrocentrály FI – 90 dle důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
36 Požární ochrana  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu o stavu požární ochrany u organizací města za rok 2012 
 
2. schvaluje 
úkoly na úseku požární ochrany na rok 2013 a preventivní požární kontrolu dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
zabezpečit podklady pro vyhodnocení a zpracování zprávy pro Radu města Olomouce  
u organizací města za rok 2013 
T: leden 2014 
O: vedoucí odboru ochrany 
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4. ukládá 
vyhodnotit podklady a zpracovat zprávu pro Radu města Olomouce o stavu požární ochrany 
u organizací města za rok 2013 
T: březen 2014 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
37 Audit hospoda ření za rok 2012 - D ětské jesle  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy 3/2013 
T: srpen 2013 
O: vedoucí odboru sociálních v ěcí 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
38 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky pos kytnutými 

SMOl v r. 2011 u ZŠ Gagarinova Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
39 Provedení mimo řádné kontroly odborem inte rního auditu a 

kontroly  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. ukládá 
provést kontrolu dle důvodové zprávy 
T: 14. 5. 2013 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 34. 
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40 Poskytnutí ve řejné finan ční podpory TJ Lokomotiva Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
41 Kontrola u p říspěvkové organizace HMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
42 Knihovna m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
43 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxx na byt v DPS Erenburgova 26, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 38. 
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44 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit ZMO návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
45 IPRM – hodnocení projekt ů 39. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektu ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična uvedené v bodu A.2.2. 
důvodové zprávy a příloze č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
bodové hodnocení projektu MŠ Zeyerova – suterén uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy 
a příloze č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
46 IPRM sídlišt ě - hodnocení projekt ů a vyhlášení výzvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnocení projektů dle bodu č. 1 a přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
seznam projektů doporučených k financování z Integrovaného operačního programu v rámci 
IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
4. schvaluje 
text výzvy č. 17 na opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní 
sociální bydlení a na opatření 2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů 
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5. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 17 dle předložené důvodové zprávy 
 
6. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství" a k podpisu 
dokumentů "Potvrzení o výběru projektu" určených pro úspěšné žadatele uvedené v příloze 
č. 1 důvodové zprávy 
 
7. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
47 Smlouvy o poskytnutí dotace – MŠ Čajkovského –  

rekonstrukce, MŠ Bieblova – rekonstrukce, Spole čně do školy -  
ZŠ Tř. Spojenc ů a Plavecký stadion -  rekonstrukce venkovního 
areálu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 1 602 998,66 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/28.01438 MŠ 
Čajkovského – rekonstrukce, s přijetím dotace ve výši 1 791 686,10 Kč na realizaci projektu 
CZ.1.12/2.1.00/28.01439 MŠ Bieblova – rekonstrukce, s přijetím dotace ve výši 2 942 836,06 
Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/25.01391 Společně do školy – ZŠ Tř. Spojenců a s 
přijetím dotace ve výši 14 000 000 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/30.01443 
Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu za podmínek uvedených v návrzích 
smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu 
soudržnosti Střední Morava, které jsou přílohou č.1-4 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smluv o poskytnutí dotace na 
individuální projekty CZ.1.12/2.1.00/28.01438 MŠ Čajkovského – rekonstrukce, 
CZ.1.12/2.1.00/28.01439 MŠ Bieblova – rekonstrukce, CZ.1.12/2.1.00/25.01391 Společně 
do školy – ZŠ Tř. Spojenců a CZ.1.12/2.1.00/30.01443 Plavecký stadion - rekonstrukce 
venkovního areálu 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
48 Program regenerace MPR Olomouc - zm ěna alokace dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s návrhem na změnu alokace státní dotace z Programu regenerace MPR dle důvodové 
zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
finanční příspěvky města soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh na alokaci státní dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2013 na 
nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
49 Fakultní základn í škola dr.Milady Horákové a Mate řská škola 

Olomouc, Rož ňavská 21 - odvod finan čních prost ředků 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odvod finančních prostředků příspěvkové organizaci Fakultní základní škola dr.Milady 
Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, dle důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: ředitel ZŠ 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu související s odvodem finančních prostředků dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
 
50 Architecture Week 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí města na 7. ročníku mezinárodního festivalu Architectrue Week Praha 2013 
 
3. schvaluje 
zařazení finanční částky dle přílohy důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 45. 
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51 Návrh delegování zástupc ů SMOl na valné hromady VHS 
Olomouc, a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s.  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. navrhuje 
zástupce SMOl na valné hromady VHS Olomouc, a. s. a Olterm & TD Olomouc, a. s. vč. 
náhradníků dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat navržené zástupce SMOl (vč. náhradníků) na valné hromady VHS Olomouc, a. s. 
a Olterm & TD Olomouc, a. s. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 46. 
 
 
52 Zájmové sdružení OK4Inovace - zm ěna v účasti za SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vzdání se členství ve složení zájmového sdružení právnických  osob "OK4Inovace" Martina 
Novotného 
 
3. souhlasí 
se členstvím náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse jako zástupce SMOl 
v zájmovém sdružení právnických osob "OK4Inovace"  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu v členství správní rady zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
delegování RNDr. Ladislava Šnevajse jako zástupce SMOl na valné hromadě zájmového 
sdružení právnických osob "OK4Inovace" a nominaci  RNDr. Ladislava Šnevajse jako člena 
správní rady zájmového sdružení právnických osob "OK4Inovace" 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 46. 1. 
 
 
53 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 47. 
 
 
54 Stanovení termín ů konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2013 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 48. 
 
 
55 Souhlas s vy řazením a odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s vyřazením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc a 
následným odprodejem do vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení 
dle důvodové zprávy včetně přílohy 
 
3. ukládá 
písemně informovat příspěvkovou organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 23. 4. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 49. 
 
 
56 Korunní pevn ůstka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
modifikované řešení zákopového sezení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit variantní řešení majetkoprávního postupu s ohledem na získání dotace z Norských 
fondů 
T: 23. 4. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 50. 
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57 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o postupu p ři 
vymáhání pen ěžitých pohledávek statutárního m ěsta 
Olomouce ze správních a rozhodovacích činností"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města 
Olomouce ze správních a rozhodovacích činností" dle předložené důvodové zprávy s 
účinností od 1. 5. 2013 
 
3. ukládá 
předložit dodatek organizačního řádu ke schválení Radě města Olomouce 
T: 23. 4. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 51. 
 
 
58 Olomoucké kulturní prázdniny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí finanční podpory v oblasti kultury na projekt Olomouckých kulturních prázdnin dle 
upravené důvodové zprávy, včetně rozpočtové změny 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu na poskytnutí finanční podpory dle upravené důvodové zprávy v souladu s 
Pravidly pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce 
T: 23. 4. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
na nejbližším zasedání ZMO předložit ke schválení návrh na poskytnutí podpory z rozpočtu 
SMOl  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 52. 
 
 
59 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 53. 
 
 
60 Návrh na zm ěnu OZV č. 1/2013 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 1, 2, 3, 4 
 
2. souhlasí 
se záměrem společnosti Čistá Jižní Morava, a. s.  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
závěr důvodové zprávy: 
a) nevyhovět žádosti BONVER WIN, a. s. 
b) nezabývat se žádostí pana xxxxxxxxxxx 
c) prodloužit lhůtu projednání žádosti společnosti Čistá Jižní Morava, a. s. na příští zasedání 
ZMO 
 
4. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing. Vlachovi písemně odpovědět panu xxxxxxxxxx na jeho podání 
T: 23. 4. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit závěry z důvodové zprávy na zasedání ZMO 
konané dne 10.4.2013 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 54. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


