
 

USNESENÍ 
 

z 99. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 9. 10. 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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 8. 10. 2013 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A), B) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 24, část 3 usnesení RMO ze dne 5.10.1999, týkající se Pojmenování ulic dle části B) 
důvodové zprávy  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění 
dodatků č. 1- č. 5 na pozemek parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 5 833 m2 a části pozemků 
parc. č. 105/50 ostat. pl. o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostat. pl. o výměře 2 737 m2 a 
parc. č. 125/9 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. 
Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2013 
na dobu určitou do 31. 12. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu bod č. 1.4 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření  darovací smlouvy na stavby SO 106 – Komunikace ( od km 0,53 po K.Ú. včetně 
výjezdu na ul. Jeremenkovu ), SO 106 – Komunikace (od km 0,0 po km 0,53), SO 113 – 
dopravní značení, SO 108, 108-1 – Cyklistické stezky, SO 114, 114.1 – 1, 2, 3 – Úpravy 
komunikací po dokončení stavby, SO 107 – Chodníky (od km 0,0 po km1,2), SO 201 – Most 
přes Moravu – část – silniční mosty (levý a pravý), SO 202 – Most u Sokolovny, SO 304 – 
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1,2,3,4,5,6,7 – Dešťová kanalizace, SO 401, 401 – 1 – Rekonstrukce veřejného osvětlení, 
SO 414-5 – Světelné signalizační zařízení křižovatky Kosmonautů – Hálkova – stavební část 
– PS 002-5 – Světelné signalizační zařízení křižovatky Kosmonautů – Hálkova, SO 414.1, 2, 
3 – Signalizační zařízení na křižovatkách – PS 002.1, 2, 3 – Světelná signalizace křižovatek, 
SO 409 – Rekonstrukce rozvodu místního rozhlasu, SO 701 – Protihluková opatření, SO 801 
– Vegetační úpravy, SO 802 – Zahradní a drobná architektura, vybudované v rámci stavby 
„Propojení tramvaje tř. Svobody – tř. Kosmonautů – hl. nádraží ČD v Olomouci“,  na 
pozemcích  parc. č. 624/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/25 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 624/26 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 624/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 613/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 645/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 962/2 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 960/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 964 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, parc. č. 962/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 959/10 
ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 645/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. 
č. 961 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v k. ú. Hodolany 
u Olomouce, obec Olomouc, dále na pozemcích parc. č. 139/9 vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené, parc. č. 139/9 ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 124/21 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 
č. 124/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/28 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 124/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/30 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/3 ostatní plocha, dráha, parc. č. 124/3 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 124/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/7 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 124/8 zahrada, parc. č. 94/60 ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha, parc. č. 94/40 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 94/84 ostatní 
plocha, manipulační plocha, parc. č. 138/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
138/3 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené , parc. č. 138/14 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 125/19 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené, parc. č. 125/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 125/2 ostatní 
plocha, jiná plocha, parc. č. 125/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 134/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 105/50 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Olomouc-města, obec Olomouc, mezi společností Dopravní podnik města Olomouce, a. s. 
jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, celkem v pořizovací a 
zůstatkové hodnotě ve výši 198.787.026,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu „Kanalizační 
sběrač Arbesova – Bryksova“ na pozemcích  parc. č. 533/33 orná půda, parc. č. 1173 ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1123/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a 
společností TAMPIOL a.s. jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH 
dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
3. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu a úpravy 
silničního příkopu, budované v rámci stavby „DŮM ITALSKÉHO NÁBYTKU“,  na pozemcích  
parc. č. 1347/6 ostatní plocha, silnice a parc. č. 1119/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností 
FORME ITALIA  s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 
4. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení 
vodovodu a úpravy silničního příkopu, budované v rámci stavby „DŮM ITALSKÉHO 
NÁBYTKU“, na pozemcích parc. č. 1347/6 ostatní plocha, silnice a parc. č. 1119/3 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím kupujícím a společností FORME ITALIA s.r.o. jako budoucím 
prodávajícím, za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
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4. schvaluje 
1. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 132/108 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (1 - prostor pro čekání včetně objektu pokladny a 
sociálního zázemí), částí pozemku parc. č. 132/1 ostat. pl. o celkové výměře 4 239 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc včetně přístupové rampy (2 – zeleň a přístupová rampa na 
vyhlídku), části budovy bez čp/če (jiná stavba) v 1.NP o výměře 110 m2 na pozemku parc. č. 
st. 2349 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (3 – muzeum), části budovy bez čp/če 
(kaponiéry) o výměře 654 m2 (1.NP a 1.PP) nacházející se pod pozemky parc. č. 132/108 
ostat. pl., parc. č. 153/15 ostat. pl. a parc. č. 132/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc (4 - střelecká galerie - chodba), části budovy bez čp/če (jiná stavba) v 1.NP 
o výměře 546 m2 a v 1.PP o výměře 29 m2 na pozemku parc. č. st. 2349 zast. pl. v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc (5 – kaponiéra včetně schodiště), části budovy bez čp/če (jiná 
stavba) v 1.NP o výměře 123 m2 na pozemku parc. č. st. 2350 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc (6 - průchod do vnitřní pevnosti) a části střechy budovy bez čp/če (jiná 
stavba) o výměře 40 m2 na pozemku parc. č. st. 2350 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc (7 – vyhlídka), vše ve vlastnictví ČR – Fakultní nemocnice Olomouc, statutárnímu 
městu Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.2. 
 
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. revokuje 
své usnesení ze dne 27. 8. 2013, bod 3, část 7, ve věci schválení záměru prodat budovu 
č. p. 96 (Černá cesta 31) na pozemku parc. č. st. 107,  zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemek parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2, v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové metody, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. revokuje 
své usnesení ze dne 27. 8. 2013, bod 3, část 10, ve věci schválení záměru prodat budovu č. 
p. 97 (Černá cesta 33) na pozemku parc. č. st. 108,  zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek 
parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové metody, dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
4. bere na v ědomí 
že kupní cena za bytovou jednotku č. 718/8 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, bude uhrazena 
xxxxxxxxxxxxxx do 31. 10. 2013, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
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5. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 414/26, zahrada, o výměře 81 m2, v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Zeyerova 859/9, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. schvaluje 
změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 310/5, zahrada, o výměře 817 m2,  
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
7. schvaluje 
schvaluje pronájem pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku 
parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, 
o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků domu 
Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc–Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek Škrétova 
841/1, Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc - Nová Ulice, 
Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc, Společenství vlastníků jednotek, 
Žilinská 649/18, Olomouc, Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, 
Olomouc – Nová Ulice, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, pozemek parc. č. 
429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, pozemek parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 
1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí části náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, 
o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, pozemku 
parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice, Společenství 
vlastníků jednotek Škrétova 841/1, Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 
Olomouc – Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek, Žilinská 649/18, Olomouc, Společenství vlastníků Škrétova 
ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc – Nová Ulice, ve výši 38.177,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.3. 
 
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 zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, provozování, provádění 
oprav, úprav distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, a to parc.č. 368/1, p.č. 575/1, p.č. 575/11, p.č. 601/7, p.č. 
601/21, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve prospěch SMP Net, s.r.o. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
 
3. schvaluje 
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uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování stavby cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 
934 v k.ú. Hodolany, který je ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit Správa železniční 
dopravní cesty, s.o.  ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní na pronájem části pozemku parc.č. 934 v k.ú. Hodolany, který je 
ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s.o.  na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na objektu dostavby Pavilonu A (SO 02), který je 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve prospěch stavebníka Výstaviště Flora 
Olomouc, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.  
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc.č. 132/108 ostatní 
plocha jiná plocha, parc.č. 132/107 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 132/106 ostatní plocha 
jiná plocha, parc.č. 132/109 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 132/1 ostatní plocha jiná 
plocha, parc.č.  st. 2349 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2350 zastavěná plocha a 
nádvoří a na částech budov bez č.p./č.e. na pozemcích st. 2349 zastavěná plocha a nádvoří 
a st. 2350 zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
náleží Fakultní nemocnici Olomouc, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku p.č. 1733/2 v k.ú. Holice, obec Olomouc, a to díl 
„x“ o výměře 158 m2 a díl „n“ o výměře 29 m2 s vlastníkem pozemku xxxxxxx za kupní cenu 
ve výš dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.   
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 10045 - DPS Slavonín - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem "DPS Slavonín", archivní číslo 10045. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13004 - Novosadský dv ůr - rekonstrukce 
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komunikace - uvoln ění jistoty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozhodnutí o uvolnění jistoty uchazeči k veřejné zakázce 
s názvem "Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace", archivní číslo 13004. 
 
2. schvaluje 
postup dle varianty V2  uvedené v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13014 - Fischerova 2, 4, 6 -  zateplení fasády, 

vým ěna oken a vstup ů - 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 "Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů", archivní 
číslo 13014. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící komise obsaženém 
v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13043 - MŠ Zeyerova - suterén - 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 "MŠ Zeyerova - suterén" archivní číslo 13043. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, kteří nesplnili požadavky 
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách dle návrhu hodnotící obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
 
 
 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 13018 - Kosmonaut ů 12-20 - vylou čení (na 
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stůl) 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Kosmonautů 12-20“ archivní číslo 13018. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, který v nabídce nesplnil 
požadavky zadavatele dle návrhu  hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 5. 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn 2013 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
11 Výsledky hospoda ření SMOl k 30. 9. 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
12 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Balbínova 7, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+kk s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a) 
b) Pavelčákova 21, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 2+1s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1b) 
c) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
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d) Horní náměstí 20, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 2+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d) 
e) Horní náměstí 23, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 2+1s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e) 
f) Černá cesta 5, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxxx dle  důvodové zprávy bod 1f) 
g) Černá cesta 25, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g) 
h) Černá cesta 11, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h) 
ch) tř. Kosmonautů 18, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1ch) 
i) Synkova 11, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1i) 
j) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 27, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j)  
k) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 56, o velikosti 2+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1k) 
l) Sladkovského 1C, Olomouc, č.b. 11, o velikosti 1+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l) 
m) Sladkovského 1D, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1m)  
n) Černá cesta 29, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+1 se xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n) 
o) Černá cesta 9, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o)  
p) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 84, o velikosti 1+1 s xxxx dle důvodové zprávy bod 1p) 
q) Holická 51, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 0+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1q) 
r)U Letiště 10, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2a)  
s) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 37, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2b)  
t) Sladkovského 1A, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
 
b) na půl roku s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b)  
 
2.  s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d, e, f, g) 
 
3. s poskytnutím slevy z nájemného:  
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc. 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
4. s poskytnutím slevy z nájemného nájemcům střešních nadstaveb domů Synkova 11, 13, 
15, Olomouc,  
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
 
 
5. s ponecháním domů tř. Kosmonautů 12, 14, 16, 18, 20 v majetku SmOl 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
13 Dodatek č. 3 s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu JŘ linky č. 11 týkající se výměny 1 spoje zajíždějícího do Lošova 
 
3. schvaluje 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné 
přepravy cestujících dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
T: 22. 10. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
14 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: 10. 
 
 
15 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: 11. 
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16 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dolní Hejčínská dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Wanklova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
17 Petice Dolní Novosadská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
18 Petice - ul. Jana Koziny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text odpovědi petentům dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
19 Změna plánu investic MOVO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
2. souhlasí 
se změnou plánu na rok 2013 dle přílohy. 
 
3. ukládá 
zajistit rozpis návrhu plánu investic a velkých oprav MOVO, a.s. na rok 2014 ve výši 20 mil. 
Kč vč. DPH dle důvodové zprávy. 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
20 Topolany - Hasi čská zbrojnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
21 Petice - situace v lokalit ě Wurmovy ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
primátorovi SMOl odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 22. 10. 2013 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
22 Využití ve řejné finan ční podpory poskytnuté z rozpo čtu SMOl v 

roce 2012 na sportovní za řízení a celoro ční sportovní činnost u 
SK Sigma Moravské železárny  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
23 Souhlas z řizovatele s odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo  Olomouc do 
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vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
příloh 
 
3. ukládá 
písemně informovat  příspěvkovou  organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 22. 10. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
24 Organiza ční záležitosti - MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace MDO  Mgr. Pavla Hekely dle důvodové 
zprávy s účinností od 1.10.2013 
 
3. schvaluje 
úpravu osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací dle upravené důvodové zprávy 
s účinností od 1.1.2014 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
25 Smlouva o poskytnutí dotace - Moravská cyklotrasa,  k.ú. Povel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 6 032 728,93 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/1.3.00/31.01532 
Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel za podmínek uvedených v návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu 
soudržnosti Střední Morava, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/1.3.00/31.01532 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, 
k.ú. Povel 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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26 Tramvajová tra ť Nové Sady- rozhodnutí o poskytnutí dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D262000001/2 a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu Tramvajová trať Nové Sady, Olomouc dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a Prohlášení příjemce dotace 
 
4. ukládá 
zajistit výpis z katastru nemovitostí na pozemek parcelní číslo 575/48, k.ú. Nové Sady u 
Olomouce po uskutečnění změny vlastníka a předat na odbor evropských projektů. 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
zajistit podklady k doložení naplnění indikátorů č. 2, 3 a 6 v hodnotách a závaznostech dle čl. 
3 důvodové zprávy 
T: prosinec 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
6. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
27 IPRM sídlišt ě - hodnocení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
hodnocení projektové žádosti dle bodu č. 1 DZ a dle přílohy č. 1 DZ 
 
3. schvaluje 
projektovou žádost doporučenou k financování  z Integrovaného operačního programu v 
rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu dokumentu "Potvrzení o výběru 
projektu" určeného  pro úspěšného žadatele uvedeného v příloze č. 1 DZ 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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28 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxx, zastoupeným 
opatrovníkem paní xxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
29 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30. 
 
 
 
30 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru agendy 

řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce dle důvodové zprávy s účinností od 11. 10. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 
 
 
31 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3  OZV č. 9/2011 - Sportovní 

odpoledne pro rodiny s d ětmi  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. uděluje 
TOP 09, IČ 71339728, Újezd 450/40, 110 00 Praha 1 výjimku ze zákazu stanoveného v OZV 
č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích 
na akci "Sportovní odpoledne pro rodiny s dětmi" 
 
3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce MO 
T: 22.10.2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


