
 

USNESENÍ 
 

z 85. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 11. 6. 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 11.6.2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 4 bodu 4 usnesení RMO ze dne 30.10.2012 týkající se Majetkoprávních záležitostí 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. 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 
Equine Sport Center Olomouc o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. 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 Equine Sport 
Center Olomouc o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. pronájem pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc společnosti Equine Sport Center Olomouc o.p.s. dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
 
4. pronájem částí pozemků parc. č. 102/3 ostat. pl. o výměře 1 703 m2 a parc. č. 480 ostat. 
pl. o výměře 140 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc občanskému sdružení 
Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. pronájem pozemku parc. č. 1566 ostat. pl. o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 
1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. dle upravené 
důvodové zprávy bod č. 1.5. 



 2 

6. pronájem pozemků parc. č. 1847/28 orná půda o výměře 772 m2, parc. č. 1847/11 orná 
půda o výměře 1 707 m2, parc. č. 1843/170 orná půda o výměře 327 m2, parc. č. 1843/176 
orná půda o výměře 249 m2, parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 
1965/11 orná půda o výměře 229 m2, části parc. č. 1965/12 orná půda o výměře 315 m2, 
části parc. č. 1800/58 orná půda o výměře 18 m2, části parc. č. 1800/65 orná půda o výměře 
54 m2, parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2, části parc. č. 1798/1 ostatní plocha 
o výměře 7 632 m2, části parc. č. 1964/4 ostatní plocha o výměře 171 m2, části parc. č. 
1964/13 ostatní plocha o výměře 547 m2, části parc. č. 1798/2 ostatní plocha o výměře 
8 369 m2, parc. č. 1800/20 orná půda o výměře 107 m2, parc. č. 1800/53 orná půda 
o výměře 781 m2, parc. č. 1800/59 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1800/61 orná půda 
o výměře 87 m2, parc. č. 1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 1965/13 orná půda 
o výměře 374 m2, parc. č. 1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2 a parc. č. 1967/7 
ostatní plocha o výměře 2 062 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 
790/26 orná půda o výměře 438 m2, parc. č. 790/22 orná půda o výměře 4 681 m2, parc. č. 
790/27 orná půda o výměře 73 m2, části parc. č. 787/10 vodní plocha o výměře 235 m2, 
části parc. č. 787/5 trvalý travní porost o výměře 10 513 m2, parc. č. 790/18 orná půda 
o výměře 288 m2, parc. č. 790/25 orná půda o výměře 79 m2, parc. č. 775/2 orná půda 
o výměře 4 918 m2, části parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 364 m2, parc. č. 775/12 
orná půda o výměře 488 m2, části parc. č. 775/14 orná půda o výměře 5 m2, parc. č. 775/13 
orná půda o výměře 34 m2, části parc. č. 742 ostatní plocha o výměře 605 m2, parc. č. 731 
trvalý travní porost o výměře 244 m2, parc. č. 729/1 orná půda o výměře 4 872 m2 a parc. č. 
790/28 orná půda o výměře 500 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, části parc. č. 927 
vodní plocha o výměře 330 m2, části parc. č. 929 ostatní plocha o výměře 662 m2, části 
parc. č. 930/1 trvalý travní porost o výměře 777 m2, části parc. č. 931/9 orná půda o výměře 
320 m2, části parc. č. 954/4 trvalý travní porost o výměře 2 219 m2, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr prodat pozemky parc. č. 1967/9 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 1965/11 
orná půda o výměře 229 m2, parc. č. 1967/7 ostatní plocha o výměře 2 062 m2, parc. č. 
1828/3 orná půda o výměře 1 332 m2, parc. č. 1800/59 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 
1800/61 orná půda o výměře 87 m2, parc. č. 1965/10 orná půda o výměře 610 m2, parc. č. 
1965/13 orná půda o výměře 374 m2, parc. č. 1967/6 ostatní plocha o výměře 1 732 m2, 
parc. č. 1797/41 orná půda o výměře 6 699 m2 a parc. č. 1791/3 orná půda o výměře 
20 094 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6.    
 
8. pronájem pozemků parc. č. 1736/3 orná půda o výměře 485 m2, parc. č. 1736/6 orná 
půda o výměře 533 m2, parc. č. 1736/8 orná půda o výměře 73 m2, parc. č. 1736/10 orná 
půda o výměře 405 m2, parc. č. 1736/13 orná půda o výměře 1 196 m2, parc. č. 1736/64 
orná půda o výměře 5 939 m2, parc. č. 1736/69 orná půda o výměře 5 442 m2, parc. č. 
1736/71 orná půda o výměře 3 057 m2, parc. č. 1736/76 orná půda o výměře 9 760 m2, 
parc. č. 1736/77 orná půda o výměře 11 003 m2, parc. č. 1736/78 orná půda o výměře 
16 205 m2, parc. č. 1736/98 orná půda o výměře 513 m2, parc. č. 1736/89 orná půda 
o výměře 26 354 m2, parc. č. 1736/99 orná půda o výměře 513 m2, parc. č. 1736/102 orná 
půda o výměře 328 m2 a částí pozemků parc. č. 1734/1 trvalý travní porost o výměře 
8 686 m2, parc. č. 1736/59 orná půda o výměře 1 775 m2, parc. č. 1735/1 ostat. pl. o výměře 
220 m2, parc. č. 1736/1 orná půda o výměře 177 800 m2, parc. č. 1736/2 orná půda 
o výměře 13 052 m2, parc. č. 1736/14 orná půda o výměře 1 416 m2, parc č. 1736/15 orná 
půda o výměře 354 m2, parc. č. 1736/60 orná půda o celkové výměře 9 960 m2, parc. č. 
1736/62 orná půda o výměře 1 300 m2, parc. č. 1736/79 orná půda o výměře 11 170 m2, 
parc. č. 1736/80 orná půda o výměře 10 192 m2, parc. č. 1736/84 orná půda o výměře 
490 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č.1.7.  
 
9. záměr změnit smlouvu o nájmu  části pozemku parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 10 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. o výměře 20 m2 
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v k. ú. Neředín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k vyjmutí části 
pozemku parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
10. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 
147 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
11. záměr darovat část pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 70 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Fondu ohrožených 
dětí dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
12. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. 824 ostat. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 
132/2 zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 336/7 orná půda o výměře 57 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
15. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 651 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k odstoupení 
nájemce pana xxxxxxxxxxxxxxx a přistoupení dalšího nájemce pana xxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
16. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 236/58 orná půda o výměře 60 m2 a parc. č. 
236/59 orná půda o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 144 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. o výměře 106 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
19. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 373 (bytový dům), Balbínova č.o. 3, 5, na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
20. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP 
budovy č.p. 371 (bytový dům), Balbínova č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
21. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 371 (bytový dům), Balbínova č.o. 7, 9, na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
22. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 371 (bytový dům), Balbínova č.o. 7, 9, na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
23. pronájem pozemku parc. č. 276/6 zahrada o výměře 146 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) a pana 
xxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
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24. pronájem pozemku parc. č. st. 243 zast. pl. o výměře 512 m2  a části pozemku parc. č. 
31/61 ostat. pl. o celkové výměře 202 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
25. pronájem pozemku parc. č. st. 238 zast. pl. o výměře 453 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 1943 ostat. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7.  
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 2/1 zahrada o výměře 3 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc společnosti Vodafone Czech Republic a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 1247/21 orná půda o výměře 163 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
29. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 550 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.  
 
30. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 613/3 ostat. pl. o výměře 103 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc společnosti EOS GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
32. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 613 ostat. pl. o výměře 84 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností EOS GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.12. 
 
33. pronájem pozemku parc. č. 493/2 ostat. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 202/35 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
35. pronájem pozemků parc. č. 500/37 orná půda o výměře 591 m2, parc. č. 499/2 ostat. pl. 
o výměře 104 m2 a části pozemku parc. č. 528/89 orná půda o výměře 1 155 m2, vše v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany  a pozemku parc. č. 221/19 orná půda o výměře 713 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc společnosti Hanácká zemědělská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.15. 
 
36. změnu smlouvy o nájmu uzavřenou dne 23. 6. 2008 na pronájem části pozemku parc. č. 
380/130 orná půda o výměře 136 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc uzavřenou s panem 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16.  
 
37. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 611  ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc uzavřenou s panem xxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.17.   
 
38. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 2 800 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
39. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. st. 341 zast. pl. o výměře 
20 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.19.  
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40. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 
124/38 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 103/4 
ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.20.   
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení VVN na pozemku parc. č. 1843/117 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc (ideální 1/2) a obce Velký 
Týnec (ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.21. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování nadzemního vedení VVN na pozemku parc. č. 1843/117 orná půda 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví statutárního města 
Olomouc (ideální 1/2) a obce Velký Týnec (ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
43. 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 plynovodních přípojek 
na pozemku parc. č. 614/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
44. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích   parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10, 
parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, parc. č. 422, vše  ostat. pl., v  k. ú.  Nová ulice, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
3.23. 
 
45. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích   parc. č. 135/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - 
město, parc. č. 614/3, parc. č. 413/10, parc. č. 328/2, parc. č. 416/1, parc. č. 324/7, parc. č. 
422, vše  ostat. pl., v  k. ú.  Nová ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP 
Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
46. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor o výměře 133,20 m2 
ve 4. NP budovy č.p. 1059 (stavba občanského vybavení), Tovární č.o. 41, na pozemku 
parc. č. st. 1695 zast. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, uzavřené dne 3. 6. 2009 mezi 
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jako nájemcem a statutárním městem 
Olomouc jako podnájemníkem dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
47. pronájem nebytového prostoru - garáže o výměře 17,30 m2 v 1.PP budovy č.p. 217 
(objekt k bydlení), Na Trati č.o. 80, na pozemku parc. č. st. 251/1 zast. pl., vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
48. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 632/3 lesní pozemek o výměře 70 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po 
vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
49. dohodu o skončení nájmu části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek 
č. 4) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx k datu 30. 6. 2013 dle důvodové 
zprávy bod č. 5.6. 



 6 

50. pronájem částí pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 
ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, parc. č. 1721/28 
ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č. 1649/1 
ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/6 
ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti eluvio 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
51. uzavření smlouvy o právu provést stavby přejezd tramvajové trati, komunikace, přechody 
pro chodce, světelné signalizační zařízení, veřejné osvětlení, vodorovné dopravní značení, 
svislé dopravní značení a naváděcí pás ze zeleně, budované v rámci stavby „Dopravní 
napojení areálu BEA“, na pozemcích parc. č. 624/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 624/25 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 624/26 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností Regionální centrum Olomouc s.r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 6.7. 
 
52. uzavření smlouvy o právu provést stavby chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení 1. 
etapa a 2. etapa, budované 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, mezi statutárním městem Olomouc a Galerie Šantovka 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 
53. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání budovy č. p. 256 objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 278 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (MŠ Helsinská) za účelem 
zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a 
regulačních zařízení zdroje, komunikačních zařízení, vedení a odběru el. energie a připojení 
na kanalizaci a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné 
energie pro společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxx 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. 1.3. 
 
2. společnosti CARMAN-HOME, s.r.o. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu 27 RD na 
pozemku parc. č. 1566 ostat. pl. o výměře 836 m2 a části pozemku parc. č. 1568/1 orná 
půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. paní xxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 824 ostat. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. pana xxxxxxxxxxx o prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č. 236/25 ostat. pl. 
o výměře 144 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc bez právního titulu za období od 1. 3. 2012 
do 31. 5. 2013 ve výši  900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 1792 ostat. pl. o výměře 1 883 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
6. Českého rybářského svazu místní organizace Olomouc o pronájem pozemků parc. č. 
1173 orná půda o výměře 363 370 m2, parc. č. 1175/2 ostat. pl. o výměře 4 190 m2 a parc. 
č. 1176 orná půda o výměře 385 160 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
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7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx o schválení nájemného ve výši 80,- až 
95,- Kč/m2/rok + inflační koeficient u pronájmu pozemku parc. č. 276/6 zahrada o výměře 
146 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx 
(ideální podíl 1/2) a pana xxxxxxxxxxxxxx (ideální podíl 1/2) statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
8. pana xxxxxxxxxxx o schválení nájemného ve výši 2,- Kč/m2/rok u pronájmu části pozemku 
parc. č. 70/2 zahrada o výměře 500 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.10. 
 
9. paní xxxxxxxxxxx o schválení nájemného ve výši 3,- Kč/m2/rok u pronájmu části pozemku 
parc. č. 42/2 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
10. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 404/1 ostat. pl. o výměře 38 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
3. souhlasí 
1. s umístěním tepelného zdroje v budově č. p. 256 objekt občanské vybavenosti na 
pozemku parc. č. st. 278 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc (MŠ 
Helsinská) dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 
2. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu č. p. 
256 objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 278 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc (MŠ Helsinská) dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy 
bod č. 6.12. 
 
4. uděluje 
souhlas společnosti ENDL+K a.s. s umístěním staveb místních komunikací, odbočovacího 
pruhu, chodníků, podzemní vedení SLP, podzemní přípojky SLP, přípojky STL, chránička 
SLP, vedení NN, podzemní vedení NN, podzemní vedení VN, trafostanice, kanalizační 
přípojky, vodovodní přípojky, přeložka kabelu O2 a veřejné zeleně, budovaných v rámci 
stavby „Rekonstrukce a dostavba divadla v Olomouci-Hodolanech“, na částech pozemků 
parc. č. 818/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 125/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  parc. č. 120/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 120/7 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 120/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 824/1 
ostatní plocha, silnice, parc. č. 824/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1751 
ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.9. 
 
5. bere na v ědomí 
1. změnu subjektu na straně pronajímatele u pronájmu pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. 
o výměře 1 356 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z paní xxxxxx na pana xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
2. předloženou důvodovou zprávu bod č. 6.13. 
 
6. svěřuje 
veřejnou zeleň nacházející se na pozemcích parc. č. 395/5 orná půda o výměře 10 m2 a 
parc. č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc do správy 
odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
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7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vyzvat manžele xxxxxxxxxxxxxxx k odstranění dřevěného oplocení 
z pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
v termínu do 30. 6. 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 
1,50 Kč/m2/rok za období od 7. 3. 2012 do dne odstranění dřevěného oplocení dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce spočívající v rozšíření majetku o opuštěná hrobová zařízení, 
s kterými má právo příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce hospodařit, 
v Zastupitelstvu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
T: 8. 10. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
9. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1.11. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu 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. 1.2. 
 
2. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1.11. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu 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. 1.2. 
 
3. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1.11. důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti 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. 1.2.  
 
4. usnesení RMO ze dne 9. 4. 2013, bod programu 2, bod 1.14. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu pozemku parc. č. 126 trvalý travní porost o výměře 1 680 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. usnesení RMO ze dne 23. 4. 2013, bod programu 2, bod 4.1. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu nebytového prostoru - garážového stání č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1.PP 
budovy č.p. 373 (bytový dům), Balbínova č.o. 3, 5, na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl., vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
6. usnesení RMO ze dne 12. 2. 2013, bod programu 2., bod 5.2. ve věci schválení změny 
smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/10/2009/Hoř ze dne 7. 4. 2009, ve znění dodatků č. 1 – 3 
uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.18. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. 
o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti PEVNŮSTKA a.s. za 
kupní cenu ve výši 2 615 284,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1566 ostat. pl. o výměře 
836 m2 a část pozemku parc. č. 1568/1 orná půda (dle GP parc. č. 1568/4 orná půda) 
o výměře 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou společnosti 
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CARMAN-HOME, s.r.o. při kupní ceně 11 653 420,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod 
č. 1.5. 
 
3. prodej části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 
zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
4. odpuštění nájemného ve výši 72.999,- Kč za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2013 za 
pronájem části pozemku parc. č.  624/3 ostat. pl. o výměře 8 m2 (stánek č. 4) v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
5. výkup ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 395/5 orná půda o výměře 10 m2,  ideálního 
podílu 1/2 pozemku parc. č. 440/5 ostat. pl. o výměře 31 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku 
parc. č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 479/77 
ostat. pl. o výměře 159 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 60 000,- Kč a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 395/5 orná půda o 
výměře 10 m2, ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 440/5 ostat. pl. o výměře 31 m2, 
ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 479/75 orná půda o výměře 22 m2 a ideálního podílu 
1/2 pozemku parc. č. 479/77 ostat. pl. o výměře 159 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 60 000,- Kč do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
6. darování pozemků parc. č. 2186/5 zast. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 2186/6 zast. pl. 
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů xxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
7. směnu části 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 s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle 
důvodové zprávy bod č. 5.9.  
 
8. směnu části pozemku parc. č. 678/33 orná půda o výměře 108 m2 (dle GP parc. č. 678/33 
orná půda)  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce za části pozemků parc. č. 679/3 orná půda o výměře 51 m2 (dle GP parc. č. 
679/15 orná půda) a parc. č. 678/42 orná půda o výměře 36 m2 (dle GP parc. č. 678/57 orná 
půda), oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti REFI 
DEVELOPMENT s.r.o. s tím, že společnost REFI DEVELOPMENT s.r.o. uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 137 720,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
5.10.  
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/39 ostat. pl. 
o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 1721/31 ostat. pl. 
o výměře 1 243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. 
o výměře 1 636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. 
o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc se společností eluvio s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 958 880,- Kč se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 5.11.      
 
10. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k částem pozemků 
parc. č. 1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, 
parc. č. 1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, 
parc. č. 1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, 
parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše 
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v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za 
kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na 
stavbu areálu na výrobu výsekových nástrojů pro polygrafický průmysl vč. potřebné 
administrativní části, provozních ploch a inženýrských sítí na částech pozemků parc. č. 
1721/39 ostat. pl. o výměře 146 m2, parc. č. 1721/1 ostat. pl. o výměře 741 m2, parc. č. 
1721/31 ostat. pl. o výměře 1 243 m2, parc. č. 1721/28 ostat. pl. o výměře 988 m2, parc. č. 
1721/29 ostat. pl. o výměře 1 636 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 
1648/1 ostat. pl. o výměře 161 m2 a parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 28 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
11. směnu části pozemku parc. č. 1224 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 18 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. 
č. 872/6 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx s tím, že manželé xxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu 
městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši ve výši 4 944,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 5.12. 
 
12. prodej části pozemku parc. č. 207/14 orná půda (dle GP parc. č. 207/14 orná půda) 
o výměře 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 397 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 
13. směnu vodovodu Thomayerova ulice na pozemku parc. č. 132/49, v k. ú. Nová Ulice, 
kabelové přípojky NN ul. Jiráskova - 1. část na pozemku parc. č. 804/24, v k.ú. Hodolany, 
přeložky vodovodu ul. Tř.Míru - 1. část a přeložky vodovodu ul.Tř.Míru - 2. část na 
pozemcích parc. č. 614/27, parc. č. 607/10 a parc. č. 429/28, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 
515/1, parc. č. 540/56, parc. č. 540/51, parc. č. 515/79 a parc. č. 515/78, vše v k. ú. Neředín, 
přeložky vodovodu ul. Erenburgova a ul. Pražská - 1. část a přeložky vodovodu ul. 
Erenburgova - 2. část na pozemcích parc. č. 607/8, parc. č. 607/7, vše v k. ú. Nová Ulice, 
parc. č. 540/50, parc. č. 540/56, parc. č. 515/1, parc. č. 515/80, parc. č. 526/1, parc. č. 526/6, 
parc. č. 526/7, a parc. č. 487/6, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 513 a parc. č. 401/17, vše v 
k. ú. Hejčín, přeložky vodovodu ul. Foerstrova na pozemcích parc. č. 429/28, parc. č. 549/3 a 
parc. č. 480/29, vše v k. ú. Nová Ulice, přeložky vodovodu ul. Tovární (před objektem 
Teplárny) na pozemku parc. č. 939/1, v k. ú. Hodolany, vodovodu ul. Libušina (přivaděč 
Přáslavice - Hlubočky) na pozemcích parc. č. 1458/8, parc. č. 539/3, parc. č. 1458/10, parc. 
č. 782/6, parc. č. 1970/4, parc. č. 782/16, parc. č. 1970/25, parc. č. 1970/29, parc. č. 
1970/30, parc. č. 1970/3 a parc. č. 854/2, vše v k.ú. Chválkovice, propojovacího 
vodovodního řadu k. ú. Neředín na pozemcích parc. č. 420/113, parc. č. 540/28, parc. č. 
540/29, parc. č. 540/2, vše v k. ú. Neředín a parc. č. 849/42, v k. ú. Řepčín, mostového 
jeřábu ČS Tabulový vrch na pozemku parc. č. st. 1378, v k. ú. Nová Ulice, rozvaděče ul. 
Jiráskova - 2. část na pozemku parc. č. 804/24, v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc a 
pozemků parc. č. st. 170 o výměře 100 m2, parc. č. st. 587 o výměře 67 m2, parc. č. st. 1377 
o výměře 172 m2, parc. č. st. 1378 o výměře 200 m2, parc. č. st. 1686 o výměře 176 m2, 
parc. č. st. 2069 o výměře 7 m2, parc. č. st. 2071 o výměře 8 m2, vše zastavěná plocha, 
parc. č. 76/5 o výměře 116 m2, parc. č. 79/8 o výměře 115 m2, parc. č. 84/6 o výměře 104 
m2, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. za výtlačný řad ČS Senice - VDJ Křelov DN 300 
na pozemcích parc. č. 883/2, parc. č. 883/3, parc. č. 883/5, parc. č. 881/2, parc. č. 881/3, 
parc. č. 881/4, parc. č. 881/5, parc. č. 881/1, parc. č. 860/1, parc. č. 860/15, parc. č. 860/6, 
parc. č. 860/14, parc. č. 1267 a parc. č. 1270, vše v k. ú. Senice na Hané, obec Senice na 
Hané, parc. č. 255/3, parc. č. 162/11, parc. č. 162/12, parc. č. 162/1, parc. č. 255/2, parc. č. 
140/9, parc. č. 248, parc. č. 149/1, parc. č. 149/3, parc. č. 149/4, parc. č. 149/5, vše v k.ú. 
Vojnice u Olomouce, obec Těšetice, parc. č. 325/32, parc. č. 325/24, parc. č. 325/28, parc. č. 
325/29, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 254/68, parc. č. 254/60, parc. č. 254/61, 
parc. č. 254/62, parc. č. 254/65, parc. č. 254/66, parc. č. 263/8, parc. č. 263/9, parc. č. 
263/10, parc. č. 263/11, parc. č. 254/57, vše v k. ú. Břuchotín, obec Křelov - Břuchotín, parc. 
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č. 903/3, parc. č. 903/4, parc. č. 903/1, parc. č. 901/2, parc. č. 902/5, parc. č. 902/6, parc. č. 
902/16, parc. č. 902/17, parc. č. 902/28, parc. č. 904, parc. č. 905/1, parc. č. 905/2, parc. č. 
905/3, parc. č. 905/4, parc. č. 905/5, parc. č. 905/6, parc. č. 905/7, parc. č. 905/8, parc. č. 
905/9, parc. č. 906, parc. č. 907/1, parc. č. 910/10, parc. č. 910/7, parc. č. 910/11, parc. č. 
910/6, parc. č. 910/9,  parc. č. 910/3, parc. č. 910/15, parc. č. 909/5, vše v k. ú. Křelov, obec 
Křelov - Břuchotín, studnu spouštěnou E0 na pozemku parc. č. st. 185 zastavěná plocha, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a pozemky parc. č. st. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1341 m2, parc. č. st. 505/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, parc. č. 
st. 551, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 972 m2, parc. č. 809/151 ostatní plocha, 
o výměře 1307 m2, parc. č. 809/233 ostatní plocha, o výměře 413 m2, parc. č. 809/234, 
trvalý travní porost, o výměře 422 m2, parc. č. 809/314 ostatní plocha, o výměře 107 m2, 
parc. č. 809/316 ostatní plocha, o výměře 3441 m2, parc. č. 809/317 ostatní plocha, 
o výměře 173 m2, parc. č. 809/318 ostatní plocha, o výměře 7173 m2, parc. č. 809/321 
ostatní plocha, o výměře 880 m2, parc. č. 809/322 trvalý travní porost, o výměře 21 m2, 
parc. č. 809/323 ostatní plocha, o výměře 67 m2, parc. č. 809/326 ostatní plocha, o výměře 
130 m2, parc. č. 809/327 ostatní plocha, o výměře 564 m2, parc. č. 809/328 ostatní plocha, 
o výměře 1364 m2, parc. č. 809/329 ostatní plocha, o výměře 49 m2 a parc. č. 1128 ostatní 
plocha, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Černovír a parc. č. st. 185 zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 10 m2, v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce s tím, že společnost Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. uhradí 
statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 204 380,00 Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
14. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, chodníky, parkovací stání a vsakovací 
pásy, vybudované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro bytové domy – 
Olomouc – Povel“, na pozemcích  parc. č. 441/5 orná půda , parc. č. 441/17 ostatní plocha, 
jiná plocha, parc. č. 441/19 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/7 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 441/10 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/13 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 441/12 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/14 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 441/15 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 441/37 ostatní plocha, jiná 
plocha, parc. č. 491/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 491/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 416/33 orná půda, parc. č. 416/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
451/61 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 451/43 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 416/34 orná 
půda, parc. č. 416/75 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/60 ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 416/61 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/62 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
č. 416/63 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/64 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 
416/65 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/66 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/67 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/68 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/69 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 416/70 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/71 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 416/72 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 416/73 ostatní 
plocha, jiná plocha a parc. č. 416/74 ostatní plocha, jiná plocha,vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, mezi společností STAFOS-REAL, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem 
Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 4,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
15. darování části parc. č. 451/43 ostat. pl.(dle GP č. 451/105 ostat. pl. o výměře 8 m2), 
pozemků parc. č. 416/78 ostat. pl. o výměře 229 m2, parc. č. 416/60 ostat. pl. o výměře 36 
m2, parc. č. 416/61 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 416/62 ostat. pl. o výměře 11 m2, 
parc. č. 416/63 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 416/64 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 
416/65 ostat. pl. o výměře 11 m2,  parc. č. 416/66 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 416/67 
ostat. pl. o výměře 11 m2,  parc. č. 416/68 ostat. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 416/69 ostat. 
pl. o výměře 11 m2,  parc. č. 416/70 ostat. pl.  o výměře 11 m2,  parc. č. 416/71 ostat. pl. 
o výměře 12 m2,  parc. č. 416/72 ostat. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 416/73 ostat. pl. 
o výměře 12 m2, parc. č. 416/74 ostat. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 416/75 ostat. pl. 
o výměře 15 m2, parc. č. 441/37 ostat. pl. o výměře 554 m2, parc. č. 441/13 ostat. pl. 59 m2, 
parc. č. 441/10 ostat. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 441/7 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v 



 12

k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. do vlastnictví  
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 
16. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy Č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa, mezi společností STAFOS-REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím a 
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 
17. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě Č. MAJ-IN-PS/4/2009/Hoa, mezi xxxxxxxxxxx 
a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
 
18. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/8/2009/Hoa, mezi xxxxxxxxxx jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 
19. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby 
komunikace, přechody pro chodce, světelné signalizační zařízení, veřejné osvětlení, 
vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení, budované v rámci stavby „Dopravní 
napojení areálu BEA“,  na pozemcích  parc. č. 624/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 
parc. č. 624/25 ostatní plocha, ostatní komunikace,  vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností Regionální 
centrum Olomouc s.r.o jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 6,- Kč, včetně 
DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti Fondu ohrožených dětí o darování části pozemku parc. č. 1045/24 ostat. pl. 
o výměře 77 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxx (dříve xxxxxxxxxxx) o snížení kupní ceny při prodeji části pozemku 
parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 zahrada) v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc z 51 500,- Kč a na 21 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 336/7 orná půda o výměře 
57 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
4. žádosti společnosti Radio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. 
o výměře 215 m2 v   k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.   
 
5. žádosti společnosti Radio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. 
o výměře 399 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
6. žádosti společnosti Radio Haná, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 124/38 ostat. pl. 
o výměře 325 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
7. žádosti pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 200 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 1 040 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 
9. žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 404/1 ostat. pl. o výměře 38 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 11 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 824 ostat. pl. o výměře 252 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
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paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 153 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 10. 4. 2013, bod programu 3, bod 26 ve věci schválení prodeje 
části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 zahrada) v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 19. 9. 2012, bod programu 3, bod 42 ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č.  1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 72 496,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
finanční kompenzaci ušlého příjmu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. ve výši 
527.264 Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. ukládá 
odboru ekonomickému provést úhradu kompenzace společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. 
s. ve výši 527.264 Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti 
IES MORAVIA REAL a.s. za kupní cenu celkem ve výši 60.250.000,- Kč, z toho budova 
53.090.585,- Kč a pozemek 7.159.415,- Kč, a za podmínek uvedených v důvodové zprávě, 
dle upravené důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 99/3 v domě č. p. 99 (Blažejské nám. 5) na pozemku parc. č. st. 
523, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na 
společných částech domu č. p. 99 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na 
pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 642.000,- Kč, z toho za jednotku 
610.251,- Kč,- Kč a za pozemek 31.749,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2., varianta A) 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídkám manželů xxxxxxxxxx, společnosti FINBER, s.r.o., pana xxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxxxxx ve věci  prodeje bytové jednotky č. 99/3 v domě č. p. 99 
(Blažejské nám. 5) na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na společných částech domu č. p. 99 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 380/3256 na pozemku parc. č. st. 523, zastavěná 
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plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2., 
varianta A) 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/2 v domě č. p. 722 (Vančurova 3) na pozemku parc. č. 
st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na 
společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na 
pozemku parc. č. st. 1009, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  1.275.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 15. 07. 
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 VANČUROVA 3“. 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. 06. 2013 a dne 02. 07. 2013 vždy v 9:00 hod., 
dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. revokuje 
své usnesení ze dne 14. 05. 2013 bod 3 část 12 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského 
zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 58/4 v domě č. p. 
58 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 462/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, s paní xxxxxxxxxxxxx a s panem xxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve 
prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 962/41 v budově č. p. 962 
(Foerstrova 15) na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, s paní xxxxxxxxxxxxxxx a s panem 
xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 538/1, (dle GP parc. č. 538/5), zahrada, o výměře 152 m2, 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 49.840,- Kč, 
z toho pozemek 42.000,- Kč a náklady 7.840,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. nevyhovuje 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze 
přes pozemek parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/9), ostatní plocha, ve prospěch jednotky 
č. 481/1 v budově č. p.  481 (Šubova 44) na pozemku parc. č. st. 387/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
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12. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxx a xxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze 
přes pozemek parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/9), ostatní plocha, ve prospěch jednotky 
č. 481/2 v budově č. p.  481 (Šubova 44) na pozemku parc. č. st. 387/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
13. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/9 a parc. č. 1975/8), ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch budovy č. p.  480 (Šubova 46C) na pozemku parc. 
č. st. 387/8, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem xxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, 
xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny při prodeji částí pozemku parc. č. 1975, 
ostatní plocha, o výměře 1760 m2, v k ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.2. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 4, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. 
č. 1975/3, ostatní plocha, o výměře 106 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 27.493,- Kč, 
a id. 1/2 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 27.494,- Kč,  kupní cena celkem 
54.987,- Kč, z toho pozemek 53.000,- Kč a náklady 1.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/3) ostatní plocha, o výměře 
106 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/4 panu 
xxxxxxx za kupní cenu 13.747,- Kč, id. 1/4 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
13.747,- Kč, id. 1/4 xxxxxxxxxx za kupní cenu 13.747,- Kč a id. 1/4 xxxxxxxxxx za kupní cenu 
13.746,- Kč, kupní cena celkem 54.987,- Kč, z toho pozemek 53.000,- Kč a náklady 1.987,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 8, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. 
č. 1975/7, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 22.501,- Kč, z toho pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/7) ostatní plocha, o výměře 44 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 22.825,- Kč, z toho 
pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 9, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. 
č. 1975/8, ostatní plocha, o výměře 45 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 23.344,- Kč, z toho pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.2. 
 
 



 16

20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/8) ostatní plocha, o výměře 45 m2, 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 23.344,- Kč, z toho 
pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2010, bod 5, část 10, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-24/2009, pod novým označením parc. 
č. 1975/9, ostatní plocha, o výměře 107 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví, a to id. 1/8 panu xxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM 
manželům xxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč,  id. 1/8 paní xxxxx za kupní cenu 6.938,- Kč, 
id. 1/8 panu xxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 2/8 paní xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
13.876,- Kč, id. 2/8 panu xxxxxxx za kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena celkem 55.507,- Kč, 
z toho pozemek 53.500,- Kč a náklady 2.007,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, (dle GP parc. č. 1975/9) ostatní plocha, o výměře 
107 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/8 panu 
xxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
6.939,- Kč,  id. 1/8 paní xxxxxxxx za kupní cenu 6.938,- Kč, id. 1/8 panu xxxxx za kupní cenu 
6.939,- Kč, id. 2/8 paní xxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 13.876,- Kč, id. 2/8 panu 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena celkem 55.507,- Kč, z toho pozemek 
53.500,- Kč a náklady 2.007,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
23. schvaluje 
záměr pronajmout části pozemku parc. č. 377/6, zahrada, o celkové výměře 64 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
24. schvaluje 
prominutí náhrady za bezesmluvní užívání částí pozemku parc. č. 377/6, zahrada, o celkové 
výměře 64 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek domu 
Mozartova ul. č. or. 21, ve výši 1.214,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
25. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 219, zahrada, o výměře 144 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
26. schvaluje 
prominutí náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 219, zahrada, o výměře 
144 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství pro dům Dukelská 17, 
Olomouc, ve výši 2.738,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
27. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/4, zahrada, o výměře 51 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
28. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 76 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
29. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 115 m2, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc,  dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 115 m2, 
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v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7. 
 
31. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxx ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 109/1, zahrada, o výměře 
58,2 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
32. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 912 m2, 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít k  přistoupení dalšího 
nájemce paní xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřídit a provozovat plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu za  účelem zřízení, oprav, 
stavebních úprav a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku 
parc.č. 443/3 orná půda a parc.č. 496/2 ostatní plocha, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc, 
které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího povinného ve 
prospěch SMP Net, s.r.o. jako budoucího oprávněného. 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení a v právu vstupu a vjezdu 
za účelem umístění, provozování, provádění oprav, údržby, změn, odstranění havárií a 
likvidaci přeložky rozvodného tepelného zařízení na pozemku parc.č. 373/2 v k.ú. Nové Sady 
u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, hospodaření se svěřeným majetkem 
Střední škola polytechnická, Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch vlastníka 
rozvodného tepelného zařízení  Dalkia Česká republika, a.s. jako budoucího oprávněného z 
věcného břemene. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, kterou bude hradit statutární město 
Olomouc jako vedlejší účastník smlouvy-investor, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 718/12 ostatní plocha v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, který je vlastnictví ČR, právo hospodařit Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy.  
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I.třídy, která se nachází na pozemku parc.č. 
718/12 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je vlastnictví ČR, právo 
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.  
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6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 249/6 ostatní plocha 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizace a napájecích kabelů na předmětném pozemku, v právu vstupovat a vjíždět na 
předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraňováním těchto zařízení.  
Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 625/1 ostatní plocha 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  spočívajícího v povinnosti povinného strpět 
na dotčeném pozemku zřízení a provozování kanalizace a zemní přípojky NN a v právu 
vstupu a vjezdu na dotčený pozemek. 
Pozemek je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s pozemkem náleží Správě 
železniční dopravní cesty, státní organizace. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené 
důvodové zprávy. 
 
8. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 28.5.2013 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy o jeho dalším užití se společností 
FOFRNET spol. s r.o. na provedení fotodokumentace a časosběrného filmu o provádění 
stavby 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy o jeho dalším užití se 
společností FOFRNET spol. s r.o. na provedení fotodokumentace a časosběrného filmu 
o provádění stavby za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 13067 - Průkazy energetické náro čnosti 

budov - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Průkazy energetické náročnosti budov" archivní číslo 13067. 
 
2. schvaluje 
podmínky a způsob realizace zadávacího řízení dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13040 - Dolní nám ěstí -  dodávka mobiliá ře 

III. - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006/Sb. zrušení zadávacího řízení na 
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veřejnou zakázku s názvem "Dolní náměstí - dodávka mobiliáře III." archivní číslo 13040. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13063 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
V souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu“ archivní číslo 
13063. 
 
2. 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. 
 
3. pověřuje 
Tajemníka MMOl  Bc. Jana Večeře k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13044 - Oprava podchodu v ulici Foerstrova 

- Na Vozovce - vylou čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem "Oprava podchodu v ulici Foerstrova - Na Vozovce" archivní číslo 13044. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 5. 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2013 dle důvodové zprávy  - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2013 dle 
důvodové zprávy  - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy  - část B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
10 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 27, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)  
b) Černá cesta 7, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Černá cesta 31, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1c) 
d) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+2 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Kosmonautů 16, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+3 s xxxxxxxx  dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Kosmonautů 12, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 1+2 se xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)   
g) U Letiště 10, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)  
h) Synkova 4, Olomouc, č.b. 28, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
i) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 29, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) Mariánská 8, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j) 
k) Mariánská 7, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1k) 
l) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 15, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l) 
m) 8. května 36, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+3 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m) 
n) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 1+3 se xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n) 
o) Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 23, o velikosti 1+3 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o) 
p) U Letiště 10, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+2 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1p) 
q) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 8, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
r) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
 
b) na 2 roky, půl roku s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc – půl roku 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Školní 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Lomená 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
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d)       na půl roku, 3 měsíce, 2 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Školní 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 2 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 2 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – 2 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b,c,d)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c) 
 
3. s uzavřením nájemních smluv po úmrtí, odstěhování nájemce: 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b) 
 
4.s výpovědí z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
5.s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě Masarykova 3, Olomouc 
s Nadačním fondem Zdravé české ruce Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8)   
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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11 Revitalizace sídlišt ě Povel - RC 3  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením “smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících“ se společností SMP Net, s.r.o. zastoupenou společností RWE Distribuční 
služby, s.r.o 
 
3. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření “smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladů s ní souvisejících“ se společností SMP Net, s.r.o. zastoupenou společností 
RWE Distribuční služby, s.r.o dle přílohy důvodové zprávy 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
12 ZŠ Mozartova - h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
 
3. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. dle 
přílohy důvodové zprávy 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
13 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení TORTURE v ulici  
Komenského 9, Olomouc, v rozsahu 9,6m2  pro žadatelku pí xxxxxxxx, Bystročice 7, 783 41 
Bystročice, na dobu od 17.6. do 30.9. 2013.  
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3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINOTÉKA U DÓMU 
v ul. Komenského 3, Olomouc, v rozsahu 6 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Krokova 5,  783 71 
Olomouc, na dobu od 17.6. do 30.9. 2013.    
 
4. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení RESTAURACE NA 
PILE v ul. Pavlovická 31, Olomouc, v rozsahu 4,8 m2 pro žadatele p. xxxxxxxx, Bassova 11, 
783 36 Křelov, na dobu od 17.6. do 30.9. 2013.    
 
5. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ROCKSTAR CAFÉ 
BAR v ulici Lafayettově 10, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele p. xxxx, Na Vozovce 24,  
779 00 Olomouc, na dobu  od 1.7. do 31.10.  2013.     
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR Q7 v ulici  
Rožňavská 8, Olomouc, v rozsahu 39 m2 pro žadatelku  pí xxxxxxx, Sídliště Osvobození 21, 
682 01 Vyškov - Dědice,  na dobu  od 1.6. do 31.10. 2013.   
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení CAFFE LA BELLA 
v ulici Masarykova 2, Olomouc, v rozsahu 17 m2 pro žadatele  fu Caffe Divinos Uno spol. 
s r.o., Dolany 454, 783 16 Dolany,  na dobu od 25.6. do 30.10. 2013. 
 
8. ukládá 
odboru dopravy informovat majitele objektů, u nichž budou na sezonu 2014 realizovány tzv. 
předzahrádky, o povinnosti předložit společně s žádostí o zábor na předzahrádku i statický 
posudek zaměřený na bezpečnost a statiku říms a fasády nad předzahrádkou 
T: 24. 9. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
14 Smlouva o úhrad ě dotace k cen ě za přepravu vybrané skupiny 

obyvatel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o úhradě dotace k ceně za přepravu vybrané skupiny obyvatel s DPMO dle přílohy 
č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu s DPMO, a.s. 
T: 25. 6. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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15 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí slevy jízdného dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat dopravce DPMO, a.s. 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
16 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
17 Převod majetku dopravci DPMO formou naturálního pln ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
převody majetků dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
18 Asociace m ěst pro cyklisty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle důvodové zprávy 
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3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit usnesení dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
19 Kontrola hospoda ření v roce 2012 - MŠ Jílová  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
20 Kontrola hospoda ření v roce 2012 u MŠ Helsinská 11  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
21 Využití podpory poskytnuté z rozpo čtu SMOl v roce 2012 na 

projekt "Pomocník pro nestátní neziskové organizace "  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
22 Audit investi ční akce Obnova mobiliá ře a povrch ů cestní sít ě 

ve Smetanových sadech - Rudolfova alej - II.etapa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. Zprávy č.9/2013 
T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
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23 Audit provozu služebních vozidel na odborech MMOl  
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 č. 4/2013 
o zjištěních z vykonaného auditu 
T: 10. 9. 2013 
O: vedoucí odboru správy 
 
3. ukládá 
seznámit se závěry auditních zjištění vedoucí kontrolovaných odborů MMOl a přijmout 
nápravná opatření k zamezení výskytu a k odstranění zjištěných nedostatků 
T: 10. 9. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
24 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - 

Oslavy k 60. výro čí založení ragby v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou zprávu 
 
2. uděluje 
RC Lokomotiva Olomouc, IČ 68346816, tř. 17. listopadu 3, 779 00 Olomouc výjimku ze 
zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů  a žebrání 
na veřejných prostranstvích na akci "Oslavy k 60. výročí založení ragby v Olomouci" 
 
3. ukládá 
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
25 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
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důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
26 Rudolfova alej, Sportujeme spole čně - ZŠ Zeyerova,  Po 

stopách sv. Jana Sarkandra - záv ěrečné vyú čtování projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektů: Obnova mobiliáře a cestní sítě ve 
Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa reg. č. CZ.1.12/2.1.00/24.01369 včetně 
výpisů z bankovního účtu (bankovní účet  č. 5071932/0800 /0800), Sportujeme společně - 
ZŠ Zeyerova reg. č. CZ.1.12/2.1.00/25.01390 včetně výpisů z bankovního účtu (bankovní 
účet  č.  5072062/0800)  a to do konce  roku 2023 dle bodu 5.3 a) důvodové zprávy, u 
projektu "Po stopách sv. Jana Sarkandra" reg. č. CZ.3.22/2.2.00/09.01547 včetně výpisů z 
bankovního účtu (bankovní účet č. 4246542/0800) do konce roku 2026 dle bodu 5.3 a) 
důvodové zprávy 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektů „Obnova mobiliáře a cestní sítě ve 
Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa“, „Modernizace víceúčelového hřiště 
(Sportujeme společně – ZŠ Zeyerova)“ do konce roku 2023 dle bodu 5.3 a) důvodové zprávy 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektů „Obnova mobiliáře a 
cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa“, "Sportujeme společně - ZŠ 
Zeyerova" do konce roku 2023, u projektu "Po stopách sv. Jana Sarkandra" do konce roku 
2026 dle bodu 5.3 a) důvodové zprávy 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
"Po stopách sv. Jana Sarkandra" dle bodu 5.1 a)  důvodové zprávy. 
T: 27. 8. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
„Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa“ v 
majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 24.05.2018). 
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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 5.1 a) a 5.1 b) důvodové zprávy. 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
7. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu " 
„Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech – Rudolfova alej II. etapa“ v 
majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do 24.05.2018). 
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 5.1 a) a 5.1 b) důvodové zprávy. 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
8. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
„Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova“ v majetkové evidenci SMOl po dobu udržitelnosti 
projektu (tj. minimálně do 24.05.2018). 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 5.1 a) a 
5.1 b) důvodové zprávy. 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
9. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5071932/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy, účet č. 5072062/0800 
dle bodu 3.3 důvodové zprávy a účet č. 4246542/0800 dle bodu 4.4 důvodové zprávy 
T: 23. 7. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
10. souhlasí 
s postupem dle bodu 5.  důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
27 Organiza ční záležitosti -  úřední hodiny na p řepážkových 

a obslužných pracovištích Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu úředních hodin na přepážkových a obslužných pracovištích Magistrátu města 
Olomouce s účinností od 1. 7. 2013 
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3. ukládá 
realizovat postup dle důvodové zprávy 
T: 25. 6. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
 
 
28 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v Magistrátu m ěsta 

Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru správy a agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2013 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO návrh na další personální změnu v MMOl 
T: 25. 6. 2013 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 1. 
 
 
29 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o sociálním fondu 

Magistrátu m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 7. 2013 
 
3. pověřuje 
tajemníka MMOl k vydávání aktualizovaných příloh "Vnitřního předpisu o sociálním fondu 
Magistrátu města Olomouce" v souladu s platnou legislativou a s příslušnými interními 
normami, které se vztahují k předmětné problematice, a to po projednání s odborovou 
organizací; v případě aktualizace (změny) rozpočtu sociálního fondu Magistrátu města 
Olomouce nutný souhlas odborové organizace. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 2. 
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30 Organiza ční záležitosti - Pojišt ění odpov ědnosti za škodu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření rozšíření pojištění v rozsahu přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit finanční částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
T: ihned 
O: vedoucí ekonomického odboru 

Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
po vykryti finančních prostředků podepsat smlouvu o rozšíření pojištění dle důvodové zprávy 
T: 27. 8. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 3. 
 
 
31 Delegování zástupc ů SMOl na členské sch ůze bytových 

družstev BD Jiráskova a BD Jižní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na členské schůze bytových družstev Bytové 
družstvo Olomouc, Jiráskova a Bytové družstvo Olomouc, Jižní dle předložené důvodové 
zprávy  
 
3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupců SMOl (včetně náhradníků) na 
členské schůze bytových družstev a návrh na změnu stanov obou družstev na nejbližším 
zasedání  ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
32 Tovární - Rolsberská, k řižovatka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s nerealizací křižovatky dle důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
s uzavřením dohody o převodu práv a povinností mezi SMOl a ENDL + K, a.s. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
33 Bezbariérová trasa K - majetkové vypo řádání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úpravami dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Olomoucký hrad  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením archeologického průzkumu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zajistit smlouvu s kapitulou dle bodu 1. Návrhu na řešení dle důvodové zprávy 
T: 25. 6. 2013 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zajistit finanční prostředky dle bodu 2. Návrhu na řešení dle upravené důvodové zprávy 
T: 25. 6. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
35 Žádost o finan ční příspěvek 1.HFK Olomouc a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 1,2 mil. Kč 1. HFK Olomouc a.s.  



 33

3. ukládá 
předložit na nejbližším zasedání ZMO návrh rozpočtové změny týkající se poskytnutí 
příspěvku 1. HFK Olomouc a.s. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí příspěvku ve výši 1,2 mil. Kč 1. HFK Olomouc a.s.  
 
5. ustavuje 
pracovní skupinu řešící model budoucího financování fotbalu v Olomouci s důrazem na 
budoucnost 1. HFK Olomouc a.s. a SK Sigma Olomouc, a. s. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
 
36 EIB - čerpání II. úv ěrové tranše  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s přijetím 2. tranše ve výši 200 mil. Kč v r. 2013 s parametry dle důvodové zprávy, varianta B 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
přijetí 2. tranše ve výši 200 mil. Kč v r. 2013 s parametry dle důvodové zprávy, varianta B 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
37 Materiální povod ňová pomoc obcím postižených povodní  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy s městem Kralupy nad Vltavou dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat darovací smlouvu dle důvodové zprávy 
T: 25. 6. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
4. schvaluje 
uzavření darovacích smluv s dalšími subjekty dle důvodové zprávy 
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5. ukládá 
podepsat darovací smlouvy dle bodu č. 4 usnesení v termínu do 31.8.2013 
T: 10. 9. 2013 
O: Machová Eva, Mgr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


