
 

USNESENÍ 
 

z 100. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 22. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 22. 10. 2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 55, část 3 usnesení RMO ze dne 23.7.2013 týkající se Obnovy vozového parku 
autobusů 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr poskytnout jako výpůjčku části pozemků parc. č. 945/10 orná půda o výměře 
8 259 m2, parc. č. 930/20 orná půda o výměře 752 m2 a parc. č. 1024/1 ostat. pl. o výměře 
453 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. pronájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1613 zast. pl. 
o výměře 124 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně zařízení a vybavení panu xxxxxxxx 
a panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. pronájem  části pozemku parc. č. 111/13 ostat. pl. o výměře 4 868 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc sdružení Krásná Morava o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným prodejem částí pozemku parc. č. 
812/33 orná půda o celkové výměře 3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti 
STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
5. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.7.  
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6. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 900 m2 v budově bez č.p./č.e. (jiná 
stavba) na pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st. 
1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1.  
 
7. záměr směnit pozemek parc. č. 1126/6 ostat. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve vlastnictví Společenství pro dům Wellnerova 1, 3, 3A Olomouc za část 
pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. o výměře 62 m2 (dle GP parc. č. 809/65 ostat. pl.) v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.2. 
 
8. záměr prodat pozemek parc. č. 12/34 orná půda o výměře 58 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
9. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 7 o výměře 19,20 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. 2.4. 
 
10. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 2 o výměře 27,50 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. 2.5. 
 
11. záměr pronajmout nebytový prostor - garážové stání č. 8 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. 2.6. 
 
12. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 57,94 m2 v 2.NP budovy č.p. 
367 (objekt občanské vybavenosti), ul. Horní náměstí č.o. 5, na pozemku parc. č. st. 326 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
13. záměr pronajmout nebytové prostory č. 2 o výměře 19,43 m2 a č. 3 o výměře 18,72 m2 
v podchodu olomouckého přednádraží pod pozemky parc. č. 804/31 ostat. pl., parc. č. st. 
770 zast. pl. a parc. č. 804/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.8. 
 
14. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/ 40/2008/Plh ze dne 19. 9. 2008 ve znění 
dodatků č. 1 – č. 3 uzavřenou se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. 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, ke změně výše nájemného, k vyjmutí části pozemku parc. č. 779/1 
ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov a části pozemku parc.  č. 480/3 ostat. pl. 
o výměře 3 m2 v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy a 
k pronájmu dalších částí pozemků parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov 
a parc. č. 480/4 ostat. pl. o výměře 3 m2  v k. ú. Neředín, vše obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10.     
 
15. záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně výše 
nájemného  a ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2013 na dobu určitou do 
31. 12. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
16. záměr změnit smlouvu o nájmu části zdi přístavby budovy čp. 889 na pozemku parc. č. 
st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Změnou smlouvy o nájmu by mělo 
dojít ke změně výše nájemného  a ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2013 na 
dobu určitou do 31. 12. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
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17. záměr změnit smlouvu o výpůjčce č. MAJ-PR-J/22/2009/Plh ze dne 1. 10. 2009  
uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. Změnou smlouvy o výpůjčce 
by mělo dojít ke změně doby výpůjčky  z doby určité do 31. 12. 2013 na dobu určitou do 
31. 12. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 6,25 m2 (stánek č. 7) 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.   
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 790 ostat. pl. o výměře  38 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 
20. záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 13.3.2002 na 
pronájem nebytových prostor výměře 138 m2 v 1. PP budovy č. p. 725 (objekt k bydlení), 
Fischerova č. o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc.  Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně 
výměry předmětu nájmu z 138 m2 na 161,40 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
21. záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 25.2.2013 na 
pronájem nebytových prostor výměře 39,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 725 (objekt k bydlení), 
Fischerova č. o. 4, na pozemku parc. č. st. 808, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc.  Změnou smlouvy o nájmu by mělo dojít ke změně 
výměry předmětu nájmu z 39,60 m2 na 16,20 m2 dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
22. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemek parc. č. st. 1017 zast. pl. a nádvoří o výměře 
3668 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
23. záměr prodat části pozemků parc. č. 501 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP díl „a“) a 
parc. č. 504/17 ostat. pl. o celkové výměře 7 m2 (dle GP díly „b, c, d“), vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
24. podání žaloby o vyklizení části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 
v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc proti panu xxxxxxxxxx, popř. proti panu xxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
 
25. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným prodejem části pozemku parc. č. 
5/8 ostat. pl. o výměře 2 102 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
26. změnu smluvních podmínek u pronájmu s následným prodejem původně části pozemku 
parc. č. 700/7 orná půda o výměře 4 597 m2, nyní části pozemku parc. č. 700/7 orná půda 
o výměře 2 180 m2, pozemků parc. č. 700/20 zast. pl. o výměře 109 m2, parc. č. 700/21 
zast. pl. o výměře 152 m2, parc. č. 700/22 zast. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 700/23 zast. 
pl. o výměře 170 m2, parc. č. 700/24 zast. pl. o výměře 169 m2, parc. č. 700/25 zast. pl. 
o výměře 170 m2, parc. č. 700/26 orná půda o výměře 320 m2, parc. č. 700/27 orná půda 
o výměře 232 m2, parc. č. 700/28 orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 700/29 orná půda 
o výměře 234 m2, parc. č. 700/30 orná půda o výměře 231 m2 a parc. č. 700/31 orná půda 
o výměře 233 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 3.7. 
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28. změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 1 160 m2 v k. ú. 
Lazce,  obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy  bod č. 3.8.  
 
29. pronájem pozemku parc. č. st. 960 zast. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.9. 
 
30. pronájem části pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
31. prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 15 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 35,- Kč/m2/rok za 
dva roky zpětně před nabytím účinnosti smlouvy ve výši 1 050,- Kč společnosti Dopravní 
podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 1082/4 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.11. 
 
33. prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č. 1082/4 ostat. pl. o výměře 15 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 35,- Kč/m2/rok za dva roky 
zpětně před nabytím účinnosti smlouvy ve výši 1 050,- Kč společnosti Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
35. prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 117,- Kč/m2/rok, části 
pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
bez právního titulu ve výši 35,- Kč/m2/rok a části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. 
o výměře 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 1,-
Kč/rok, za dva roky zpětně před nabytím účinnosti smlouvy ve výši  2 434,- Kč společnosti 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 
36. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 608/6 lesní pozemek o výměře 5 m2 v 
k. ú. Unčovice, obec Litovel Mikroregionu Litovelsko dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 
 
37. poskytnutí jako výpůjčky částí pozemku parc. č. 95/4 ostat. pl. o celkové výměře 1 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod č. 3.14. 
 
38. změnu smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc uzavřené se společností ZAPA beton a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.15. 
 
39. pronájem pozemku parc. č. 688/12 orná půda o výměře 3 170 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.16. 
 
40. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 348 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc bez právního titulu za období od 1. 7. 2011 do 
11. 8. 2012 ve výši 13 582,- Kč společnosti REKNOŠ spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 
č. 3.17. 
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41. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 314/2 ostat. pl. o výměře 
348 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc společnosti REKNOŠ spol. s r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.17. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.18.  
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 579 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.19.   
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 251 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.20. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 410 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.21. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 485 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.22. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 258 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.23. 
 
48. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh  ze dne 1. 7. 2013 uzavřenou se 
společností Lesy města Olomouce, a.s.  spočívající v pronájmu dalších  pozemků parc. č.  
365/4 trvalý travní porost o výměře 3 070 m2 v k. ú. Týneček, parc.  č. 1076 lesní pozemek 
o výměře 1 375 m2, parc. č. 1077 lesní pozemek o výměře 1 353 m2, parc. č. 1078 lesní 
pozemek o výměře 2 723 m2, parc. č. 1081 lesní pozemek o výměře 2 018 m2, parc. č. 
1082 lesní pozemek o výměře 4 051 m2, parc. č. 1083 lesní pozemek o výměře 4 197 m2, 
vše v k. ú. Nemilany, části pozemku parc. č. 851 ostat. pl. o celkové výměře 3 015 m2, 
pozemek parc. č.  1619 trvalý travní porost o výměře 1 779 m2, část pozemku  parc. č. 1646 
trvalý travní porost o výměře 2 530 m2 a část pozemku parc. č. 1410 orná půda o výměře 
1 250 m2, vše v k. ú. Lošov, pozemky parc. č. 173/2 lesní pozemek o výměře 9 925 m2, 
parc. č. 1021/1 ostat. pl. o výměře 5 468 m2, parc. č. 1021/3 ostat. pl. o výměře 5 220 m2, 
parc. č. 1022/3 ostat. pl. o výměře 10 207 m2, parc. č. 1023/2 ostat. pl. o výměře 4 231 m2, 
parc. č. 1023/3 ostat. pl. o výměře 897 m2, parc. č. 1453 ostat. pl. o výměře 1 155 m2 a 
parc. č. 1675 ostat. pl. o výměře 14 369 m2, vše v k. ú. Chválkovice, pozemek parc. č. 475 
lesní pozemek o výměře 6 139 m2 a část pozemku parc. č. 476 lesní pozemek o výměře 
980 m2, vše v k. ú. Droždín, vše obec Olomouc a ve vyjmutí pozemků  parc. č. 1128  ostat. 
pl. o výměře 80 m2, parc. č. 809/151 ostat. pl. o výměře 1 307 m2 a parc. č. 809/233 ostat. 
pl. o výměře 413 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1448/1 
ostat. pl. o výměře 146 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy (nově označen parc. č. 1448/3 
ostat. pl. o výměře 146 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy),   pozemku parc. č.  st. 63 zast. pl. 
o výměře 33 m2 v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, pozemku parc. č. st. 197 zast. pl. o výměře 
822 m2 v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí z nájmu dle důvodové 
zprávy bod č. 3.24.  
 
49. uzavření dohody o skončení nájmu pozemků pronajatých smlouvou o nájmu č. maj.práv. 
2259/B/97/Pl ze dne 1. 10. 1997 s MS Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.24.  
 
50. pronájem části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 296 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.25. 
 
51. pronájem části pozemku parc. č. 841/110 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc Komunistické straně Čech a Moravy dle důvodové zprávy bod č. 3.26.  
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52. pronájem částí pozemku parc. č. 238/1 ostat. pl. o celkové výměře 2 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc společnosti BENZINA, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.27. 
 
53. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 135 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
54. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 120 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
55. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
56. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
57. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 165 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
58. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 160 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
59. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
60. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 140 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
61. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
62. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
63. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
64. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
65. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 135 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
66. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 202 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
67. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
68. prominutí náhrady za užívání částí pozemku parc. č. 187/1 orná půda o celkové výměře 
192 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, bez právního titulu za dva roky zpětně před nabytím 
účinnosti smluv, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.28. 
 
69. pronájem části pozemku parc. č. 190/2 orná půda o výměře 401 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
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70. pronájem části pozemku parc. č. 190/2 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 
71. pronájem části pozemku parc. č. 190/2 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 
72. prominutí náhrady za užívání části pozemku parc. č. 190/2 orná půda o výměře 227 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, bez právního titulu za dva roky zpětně před nabytím účinnosti 
smlouvy, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.29. 
 
73. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 307 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
74. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 305 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
75. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda 300 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
76. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 300 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
77. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
78. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 300 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
79. prominutí náhrady za užívání částí pozemku parc. č. 178/4 orná půda o celkové výměře 
133 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, bez právního titulu za dva roky zpětně před nabytím 
účinnosti smluv, popřípadě za dva roky zpětně ode dne skončení nájmu dle přílohy č.  5 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.30. 
 
80. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec 
Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 
 
81. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemku parc. č. 971/10 lesní 
pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí ve prospěch společnosti 
ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 
 
82. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a 
parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch 
společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 
 
83. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích parc. č. 387/2 lesní 
pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše v k. ú. Arnoltice u 
Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
3.31. 
 
84. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 451/15 orná 
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půda v k. ú. Tovéř, obec Tovéř v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc 
(ideální 1/2) a obce Tovéř (ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.32.  
 
85. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/4/2013/Hr, kterým dojde ke 
zrušení výpovědi z nájmu objektu č. 1 – zahradní restaurace, objektu č. 3 – promítací 
kabina, objektu č. 4 – bývalé WC na pozemku parc. č. 87/26 ostat. pl., části pozemku parc. 
č. 87/26 ostat. pl. o výměře 8 095 m2, budovy bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) na 
pozemku parc. č. st. 1380 zast. pl., pozemku parc. č. st. 1380 zast. pl. o výměře 102 m2 a 
pozemku parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, se společností KINEZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
86. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 36,33 m2 v 1.NP budovy č.p. 291 
(stavba občanského vybavení), ul. Kmochova č.o. 19A, na pozemku parc. č. st. 1653 zast. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.   
 
87. změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 28. 8. 2002 ve znění 
dodatků č. 1 až č. 4 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 327 m2 v 1.PP, 1.NP 
a 2.NP budovy č.p. 200 (objekt k bydlení), Dolní náměstí č.o. 2, na pozemku parc. č. st. 621 
zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc uzavřené se společností SK SIGMA 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
88. změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor - provizorium uzavřenou dne 26. 6. 2013 
na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 68,70 m2 v 2.NP budovy č.p. 889 (bytový 
dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc uzavřenou se sdružením Nadační fond Zdravé české ruce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.7. 
 
89. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 68,70 m2 v 2.NP budovy č.p. 889 
(bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc 
- město, obec Olomouc Nadačnímu fondu Zdravé české ruce dle důvodové zprávy bod č. 
4.7.  
 
90. pronájem nebytového prostoru o výměře 155,40 m2 v objektu Slovenská č.o. 5 
(Dvořákův sál), č.p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a č.p. 594 na pozemku parc. č. 
st. 7/2 zast.pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8.   
 
91. podnájem nebytových prostor o celkové výměře 401,25 m2 v budově č.p. 587, 594, 
Slovenská č.o. 5 na pozemcích parc. č.  st. 7/1 zast. pl. a parc. č. st. 7/2 zast. pl., vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, Základní umělecké škole CAMPANELLA na dobu určitou 
do 31. 8. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
92. uhrazení částky ve výši 10.000,- Kč zákonnému zástupci xxxxxxxxxxxxxxx paní 
xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
2. neschvaluje 
1. vrácení přeplatků na nájemném za užívání částí pozemku parc. č. 187/1 orná půda 
o celkové výměře 15 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, bez právního titulu za dva roky zpětně 
před nabytím účinnosti smluv, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 
3.28. 
 
2. vrácení přeplatku na nájemném za užívání části pozemku parc. č. 190/2 orná půda 
o výměře 61 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, bez právního titulu za dva roky zpětně před 
nabytím účinnosti smlouvy dle přílohy č. 4 důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 
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3.29. 
 
3. vrácení přeplatku na nájemném za užívání části pozemku parc. č. 178/4 orná půda 
o celkové výměře 12 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, bez právního titulu za dva roky 
zpětně před nabytím účinnosti smlouvy, dle přílohy č.  5 důvodové zprávy dle důvodové 
zprávy bod č. 3.30. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti AVINCOFFE s.r.o., paní xxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx  
o pronájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1613 zast. pl. o 
výměře 124 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, včetně zařízení a vybavení dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3.  
 
2. sdružení Krásná Morava o.s. o pronájem pozemku parc. č. 111/13 ostat. pl. o výměře 
4 957 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
3. pana xxxxxxx o pronájem komunikace nacházející se na částech pozemku parc. č. 451/27 
ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
4. pana xxxxxxxxxxxx o pronájem budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 
1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st. 1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše 
zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
5. společnosti Plakát MB s.r.o.  o pronájem částí pozemků parc. č. 202/1 ostat. pl. o výměře 
4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. č. 1059/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 432/29 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 
ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 443/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 419/3 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 808/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 
ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. st. 1702 zast. pl. o výměře 5 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1929/1 ostat. pl. o celkové 
výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice o Olomouce, parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. 
Chomoutov, parc. č.  1414/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a  parc. č. 1420/13 ostat. pl. o výměře 
4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 70/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 290/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. 
č. 111/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a  parc. č. 115/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. 
Lazce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Lošov, parc. č. 246/1 ostat. pl. o výměře 
4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. č. 150/8 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostat. pl. 
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 800/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1081 
ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 2135 ostat. pl. o výměře 
9 m2, parc. č. 1072 ostat. pl. o celkové výměře 12 m2, parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 247/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
240/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostat. 
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/2 ostat. pl. o výměře 6 m2, parc. č. 542 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 559/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 792/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, vše 
v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 622/5 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 600/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 85/7 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 213 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 90/38 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 79/30 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 
105/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 95/25 ostat. 
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
parc. č. 116/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 451/21 ostat. pl. o výměře 
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4 m2, parc. č. 311/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
451/34 ostat.pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, 
parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 1029/28 ostat. 
pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 424/1 
ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 
461 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře 
5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce a parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
6. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o prodloužení doby nájmu u pronájmu 
částí pozemků  parc. č. 202/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Bělidla, parc. č. 1059/1 ostat. 
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 1134/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 
432/29 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 401/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 443/1 
ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 419/3 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hejčín, parc. č. 
808/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 842/5 ostat. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 624/2 ostat. 
pl. o výměře 3 m2, parc. č. 946 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 733/5 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 624/19 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 6 m2 a parc. 
č. st. 1702 zast. pl. o výměře 5 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1117 ostat. pl. o výměře 
4 m2 a parc. č. 1929/1 ostat. pl. o celkové výměře 10 m2, vše v k. ú. Holice o Olomouce, 
parc. č. 779/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. č.  1414/1 ostat. pl. 
o výměře 4 m2 a  parc. č. 1420/13 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Chválkovice, parc. č. 
70/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 72/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, parc. č. 290/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 111/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 a  
parc. č. 115/17 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 200 ostat. pl. o výměře 
4 m2 v k. ú. Lošov, parc. č. 246/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. č. 150/8 
ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 480/4 ostat. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. 
č. 800/4 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 1081 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/4 ostat. 
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 590/3 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 604/2 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 2135 ostat. pl. o výměře 9 m2, parc. č. 1072 ostat. pl. o celkové výměře 12 
m2, parc. č. 626/2 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
247/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 240/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/1 ostat. 
pl. o výměře 6 m2, parc. č. 614/28 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 485/2 ostat. pl. o výměře 
6 m2, parc. č. 542 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 559/4 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 
792/1 ostat. pl. o výměře 6 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 4 m2, 
parc. č. 622/5 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 600/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 5/8 
ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 85/7 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 213 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 203/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 
90/38 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 125/2 ostat. 
pl. o výměře 9 m2, parc. č. 105/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 124/6 ostat. pl. o výměře 
4 m2, parc. č. 95/25 ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 328/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 116/17 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Pavlovičky, parc. č. 
451/21 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 311/8 ostat. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 495/4 ostat. 
pl. o výměře 4 m2, parc. č. 451/34 ostat.pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 350/19 ostat. pl. 
o výměře 4 m2, vše v k. ú. Povel, parc. č. 405/1 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Radíkov 
u Olomouce, parc. č. 1029/28 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 812/16 ostat. 
pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 267 
ostat. pl. o výměře 4 m2 a parc. č. 461 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Svatý Kopeček, 
parc. č 176/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce a parc. č. 76/3 ostat. pl. 
o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, vše obec Olomouc na dobu určitou do 31. 12. 
2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
7. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o prodloužení smlouvy o nájmu části 
pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  na dobu určitou 
do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
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8. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o prodloužení smlouvy o nájmu části 
zdi přístavby budovy čp. 889 na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc na dobu určitou do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
9. společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. o prodloužení smlouvy o výpůjčce č. 
MAJ-PR-J/22/2009/Plh ze dne 1. 10. 2009  uzavřené se společností INZERTNÍ AGENTURA 
PROFIT s.r.o. na dobu určitou do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
10. pana xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 
11. společnosti ČEPS Invest, a.s. o změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení  
věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na 
pozemku parc. č. 971/10 lesní pozemek v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad 
Bystřicí ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.31. 
 
12. společnosti ČEPS Invest, a.s. o změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného 
břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního vedení ZVN na pozemcích 
parc. č. 387/2 lesní pozemek, parc. č. 452/2 lesní pozemek a parc. č. 507/2 orná půda, vše 
v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová, ve prospěch společnosti ČEPS, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.31. 
 
13. pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
36,33 m2 v 1.NP budovy č.p. 291 (stavba občanského vybavení), ul. Kmochova č.o. 19A, na 
pozemku parc. č. st. 1653 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 
 
4. bere na v ědomí 
uzavřenou Smlouvu o prodeji části podniku ze dne 25.9.2013 - nebytové  prostory o výměře 
46 m2 v 1.NP budovy č.p. 321 (Ztracená č.o. 3) na pozemku parc.č.st. 269, zast. pl. 
a nádvoří, v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.9.  
 
5. uděluje 
1. souhlas panu xxxxxxxxxxx s vydlážděním části pozemku parc. č. 90/35 ostat. pl. o výměře 
4 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem umístění kontejneru na komunální 
odpad dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
2. souhlas budoucího vlastníka pozemků se vstupem a s umístěním stavby "Decentralizace 
zásobování teplem - lokalita K 38 a K 59 Olomouc - Nové Sady - horkovodní přípojky" na 
pozemcích parc. č. 575/8, parc. č. 575/12, parc. č. 51/3 a parc. č. 51/10, vše ostat. pl., v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce společnosti   OLTERM & TD  Olomouc,  a.s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 3.6. 
 
3. souhlas xxxxxxxxx s výstavou kreseb v průjezdu a v podloubí domu Dolní náměstí  č.o. 7, 
č.p. 194 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 657 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc, do 15. 1. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
6. souhlasí 
1. s odpočtem vložených investic ve výši 1 042 254,- Kč včetně DPH (861 367,- Kč bez 
DPH) z nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 508,52 m2 v přízemí 
budovy č.p. 583 (objekt občanské vybavenosti), ul. Horní náměstí, na pozemku parc. č. st. 
271/1 zast. pl., vše v   k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc pronajatých Galerii Caesar, 
družstvu pro podporu výtvarného umění dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
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2. s ukončením smlouvy o umístění anténního systému a převaděčů na střeše budovy bez 
čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 631 zast. pl., vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc uzavřené s ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
3. s uzavřením smlouvy o umístění anténního systémů a převaděčů na střeše budovy bez 
čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 631 zast. pl., vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc s ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 
bod č. 4.3.  
 
4. s uzavřením smlouvy o umístění anténního systému a převaděčů na střeše budovy bez 
čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 631 zast. pl., vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc s ČR – Ministerstvem vnitra dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
7. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce spočívající v úpravě výměry pozemku parc. č. 468 ostatní plocha, 
hřbitov-urnový háj v k. ú. Neředín, obec Olomouc, s kterým má právo příspěvková 
organizace Hřbitovy města Olomouce hospodařit, a to  dle geometrického plánu č. 1251-
45/2013 z  výměry z 7991 m2 na novou  výměru 7705 m2 v Zastupitelstvu města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO dne 10. 9. 2013, bod programu 2, bod 2.4. ve věci  schválení změny 
smlouvy o nájmu č. maj.práv. 2259/B/97/Pl ze dne 1. 10. 1997 uzavřené s Mysliveckým 
sdružením Chválkovice spočívající ve vyjmutí pozemků parc. č. 173/2 lesní pozemek, parc. 
č. 1021/1 ostat. pl., parc. č. 1021/3 ostat. pl., parc. č. 1022/3 ostat. pl., parc. č. 1023/2 ostat. 
pl., parc. č. 1023/3 ostat. pl., parc. č. 1453 ostat. pl. a parc. č. 1675 ostat. pl., vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 
3.24. 
 
2. usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013, bod programu 2, bod 3.16 ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 451/15 orná 
půda v k. ú. Tovéř, obec Tovéř v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc 
(ideální 1/2) a obce Tovéř (ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.32.  
 
3. usnesení RMO ze dne 25. 6. 2013, bod programu 2, bod 4.3. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 68,70 m2 v 2.NP budovy č.p. 889 
(bytový dům), Masarykova č.o. 3, na pozemku parc. č. st. 790 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc Nadačnímu fondu Zdravé české ruce dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. st. 960 zast. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 35,- Kč/m2/rok za dva roky zpětně před 
nabytím účinnosti smlouvy ve výši 41 930,- Kč společnosti Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
2. prodej části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 (dle GP parc. č. 292/2 
zahrada)  v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. za kupní cenu ve 
výši 552 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
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3. výkup ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 433 333,- Kč 
a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 216 667,- Kč do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
4. prodej pozemku parc. č. 443/2 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky 
panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
5. prodej pozemku parc. č. 444/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky 
paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
6. prodej pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 181 m2 a části pozemku parc. č. 
1156/3 zahrada o výměře 135 m2 (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada), vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 196,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 5.6. 
 
7. 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 manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
8. výkup pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní 
pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí pozemků 
parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 391 m2 (dle GP parc. č. 3063/6 ostat. pl.)  a parc. č. 
3064/1 ostat. pl. o výměře 3 700 m2 (GP parc. č. 3064/6 ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec 
Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu 
ve výši  83.841,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.9.  
 
9. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BKS/17/2008/S  ze dne 2. 4. 2009 ve znění 
dodatku č. 1 uzavřené  se společností NAMIRO s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o vrácení části nájemného za pronájem části 
pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 1 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za 
období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 58 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. žádosti Stavebního bytového družstva o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 
st. 608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z kupní ceny ve výši  84 
187,- Kč na kupní cenu ve výši 43 727,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 4 dodatku č. 1 k důvodové zprávy 
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 xxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. trvat na svém usnesení ze dne 18. 9. 2013 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 
608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Stavebnímu bytovému 
družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 84 187,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
2. vzít na vědomí opravu administrativní chyby u darování pozemku parc.  č.  300/7 ostat. pl. 
o výměře 64 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Povodí Moravy, s. p. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8.  
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13. schvaluje 
uzavření dohody o užívání části nebytových prostor – části vstupní haly o výměře 5 m2 
v 1.NP budovy č.p. 189 (stavba pro administrativu), ul. Vejdovského č.o. 2, na pozemcích 
parc. č. st. 2150/3, parc. č. st. 1030 a parc. č. st. 2150/4, vše zast. pl. v k.ú. Hodolany, obec 
Olomouc se společností Re GROUP, a.s. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.    
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Petice – Užívání p ředzahrádek v k.ú. Hodolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům dle důvodové zprávy. 
 
3. ukládá 
náměstkovi primátora JUDr. Martinovi Majorovi, MBA ihned odpovědět petentům dle 
důvodové zprávy. 
T: 5. 11. 2013 
O: Major Martin, JUDr., MBA, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr vložit budovu č. p. 177 (Lomená 4) na pozemku parc. č. st. 209, zastavěná plocha a 
nádvoří, pozemek parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 450 m2, pozemek 
parc. č. 71/3, zahrada, o výměře 201 m2, a pozemek parc. č.  71/4, zahrada, o výměře 
144 m2, vše v k. ú. Neředín,  obec Olomouc, do základního kapitálu společnosti Lesy města 
Olomouce, a.s., dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. schvaluje 
změnu nájemní smlouvy uzavřené s paní xxxxxxxx  na byt v budově č. p. 177 (Lomená 4) na 
pozemku parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín,  obec Olomouc, z 
doby určité na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi 
zajistit tuto změnu před převodem budovy, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců, a to paní xxxxxxxxxxxxxxxx paní xxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx, o odkoupení 
bytových jednotek v budově č. p. 177 (Lomená 4) na pozemku parc. č. st. 209, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za zůstatkovou cenu, dle důvodové zprávy 
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bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 132 na pozemku parc. č. st. 197, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek parc. č. st. 197, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 822 m2, pozemek parc. č. 
209/3, zahrada, o výměře 1096 m2, a pozemek parc. č. 209/2, orná půda, o výměře 1302 
m2, vše v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 958.000,- Kč. 
Nabídky budou doručeny do 26. 11. 2013 do 15:30 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 
DĚTŘICHOV 132“. 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. Prohlídka budovy a pozemků se 
uskuteční dne 13. 11. 2013 ve 14:30 hod, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 127 na pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, a část 
pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 584-312/2013) o výměře 
1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 1183 (Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1299, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
308 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. 
č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 
na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 
na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  1.955.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.300.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 27. 11. 
2013 do 17:00 hod. na podatelnu Magistrátu města Olomouce,  Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA DOLNÍ NÁMĚSTÍ 6“. 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 29. 10. 2013 a  12. 11. 2013 vždy v 09:00 hod, 
dle důvodové zprávy bod 1.6. 
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9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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, za kupní cenu ve výši 1.281.100,- Kč, z toho za pozemek 122.324,- Kč a za 
jednotku 1.158.776,- Kč, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 79/1 v domě č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) na pozemku 
parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na společných částech domu č. p. 79 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
713/4691 na pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  
928.625,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.150.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 27. 11. 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 GORAZDOVO NÁM. 4“. 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 kauce. Na nabídky přijaté po tomto 
termínu nebude brán zřetel. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit. Prohlídka bytu se uskuteční dne  7. 11. 2013  v 9:00 hod, 
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku 
parc. č. st. 854, 855, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 679/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, vše v  k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  
937.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.250.000,- Kč). Bytová jednotka je 
obsazena nájemcem na základě nájemní smlouvy. Nabídky budou doručeny do 27. 11. 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 TRNKOVA 22“. 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 individuálně po dohodě, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 487/4, ostatní plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
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13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 2133, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek pro dům 
Palackého 132/25 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 10.465,- Kč, z toho pozemek 
7.500,- Kč a náklady 2.965,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
14. 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 2.3. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.601/10  a parc.č. 601/1, 
oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem 
hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.  
 
3. revokuje 
část usnesení Rady města Olomouce ze dne 24.9.2013  v bodě, kterým bylo doporučeno 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit uzavření smlouvy o převodu projektové 
dokumentace a postoupení práv a povinností stavebníka k projektové dokumentaci „Dům 
s pečovatelskou službou Slavonín-Topolovka“ se společností Domov seniorů Modřice a.s., 
Praha 3 
 
a současně 
schvaluje uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení práv a 
povinností stavebníka k projektové dokumentaci „Dům s pečovatelskou službou Slavonín-
Topolovka“ se společností Domov seniorů Modřice a.s., Praha 3, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání vyvolané investice se Správou železniční 
dopravní cesty, s.o., jejímž předmětem bude předání stavebních objektů vybudovaných v 
rámci investiční akce „Tramvajová trať-tržnice-Trnkova“ do majetku,  správy a užívání SŽDC, 
dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy mezi SMOl jako dárcem a Výstaviště Flora Olomouc, a.s. jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je darování projektové dokumentace Rekonstrukce 
pavilonu A, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Veřejná zakázka č. 13014 - Fischerova 2, 4, 6 -  zateplení fasády, 

vým ěna oken a vstup ů - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí jmenovaných RMO k veřejné 
zakázce s názvem „Fischerova 2, 4, 6 – zateplení fasády, výměna oken a vstupů“ archivní 
číslo 13014. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
7 Interní seznam  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
zavedení Interního seznamu osob se zákazem plnění veřejných zakázek dle části III. 
důvodové zprávy. Zapsání dodavatele PSK - ASM s.r.o. do Interního seznamu osob se 
zákazem plnění veřejných zakázek. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13018 - Kosmonaut ů 12-20 - vylou čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě jednání komisí RMO k veřejné zakázce 
s názvem "Kosmonautů 12-20", archivní číslo 13018. 
 
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. 
 
3. ruší 
v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zadávací řízení. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 4. 
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9 Veřejná zakázka č. 13122 - Kosmonaut ů 12-20 II. - zahájení, 
komise  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Kosmonautů 12-20 II.", archivní číslo 13122. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení,  
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle důvodové 
zprávy. 
 
3. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve 
složení dle důvodové zprávy,  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy, 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 5. 
 
 
 
10 VZ 13123 -  VZ Poskytnutí právních poradenských služeb 

včetně zpracování návrh ů smluv v návaznosti na V09 -  přímé 
zadání  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem „Poskytnutí právních poradenských služeb včetně zpracování návrhů 
smluv v návaznosti na V09 “ archivní číslo 13123 
 
2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání dodavateli dle DZ. 
 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru bodu 2. b) DZ 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 6. 
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11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
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c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc - DPS 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Školní 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
RK Invest, s.r.o., Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, 8. května 36, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 1 a, b, c, d)  
 
2.  s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 2 a, b) 
 
3.      s vybudováním nových bytů rozdělením stávajících bytů v domě Horní náměstí 21, 
Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4) 
 
3. schvaluje 
výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, č.b. 2, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, č.b. 12, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, č.b. 10, Olomouc  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 2, č.b. 50, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
12 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 včetně dodatku 
č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část A 
 
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: 7. 
 
 
 
13 OZV o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, 

sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních 
odpad ů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně upraveného návrhu obecně závazné vyhlášky 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
3. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing.  Vlachovi předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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14 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyřazení kopírovacího stroje SHARP AR-161 z majetku a účetnictví města dle bodu 1 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávek do 20.000,- Kč, v evidenci odboru sociálních věcí, dle bodu 2, část 2.1 
až 2.39 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
vyřazení výpočetní techniky  odboru informatiky z majetku a účetnictví města dle bodu 3 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku  z účetní evidence města dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
upuštění od vymáhání pohledávek dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
7. neschvaluje 
prominutí pohledávek do 20.000,- Kč v evidenci odboru majetkoprávního dle bodu 6.14 a 
6.15 důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
prominutí pohledávek do 20.000,- Kč v evidenci odboru majetkoprávního dle bodu 6.1 až 
6.13; 6.16 až 6.18 důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
likvidaci a vyřazení technologií v evidenci odboru majetkoprávního dle bodu 7 důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
15 Freestylové h řišt ě v Nemilanech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporučený postup dle bodu č.3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic ihned zahájit jednání ohledně řešení vlastnických vztahů 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 



 24

4. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt Freestyle park Olomouc do 
připravované výzvy ROP Střední Morava 
 
5. ukládá 
odboru investic pořídit projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na 
základě schválení projekční přípravy v průběhu roku 2014 v návaznosti na vyřešení 
majetkoprávních vztahů 
T: prosinec 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
16 ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní h řišt ě  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic odstoupit od smlouvy o dílo č. OI-RE/SOD/001039/2013/Man ze dne 24. 7. 
2013  
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. ukládá 
odboru investic uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za zapříčinění 
důvodného odstoupení od smlouvy, a to v absolutní částce 36 300 Kč se splatností faktury 
30 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic zahájit přípravu nového zadávacího řízení s termínem realizace 03–06/2014 
a současně navýšit finanční prostředky akce v plánu investic pro rok 2014 o 3 500 000,- Kč.   
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
17 Povolení výjimky - p ěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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18 Periodické hodnocení práce ředitel ů škol v roce 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
jmenovitý seznam ředitelů škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, kteří budou 
zařazeni do periodického hodnocení práce ředitelů škol, dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
hodnotící komisi pro periodické hodnocení ředitelů škol, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Olomouce, v roce 2014, dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat jmenované členy komise o přijatém usnesení 
T: 19. 11. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
19 Změna platového za řazení ředitele školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu platového zařazení a osobní příplatek řediteli školy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele školy 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
20 Úhrada částek v rámci sjednané spoluú časti na pojistné 

události  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvkovým organizacím - školám provedení úhrady škody žákům PO - škol za ztrátu 
oblečení z prostor šaten, jejíž výše nedosahuje spoluúčasti sjednané v pojistné smlouvě, dle 
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důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
21 Nové plánovací období 2014+  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle závěru části A důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
složení pracovní skupiny dle závěru části A důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s uzavřením  Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní  spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností se Svazem měst a obcí; Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 
(dále jen Smlouva) 
 
5. pověřuje 
RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora, podpisem Smlouvy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
22 ISNO v Olomouci - p řekladišt ě Chválkovice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o podporu pro projekt "Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - 
překladiště Chválkovice" do vyhlášené 52. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
2007-2013 
 
3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s OŽP a OEP předložit RMO důvodovou zprávu ke schválení 
zadávacího řízení této akce 
T: 19. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
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4. schvaluje 
zveřejnění předběžného oznámení této akce viz příloha č. 2 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
odboru investic ihned zveřejnit předběžné oznámení této akce 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
23 Obnova lesních porost ů EVL Království a EVL Litovelské 

Pomoraví  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti do výzvy OPŽP 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
24 Lesy m ěsta Olomouce - investice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
na základě schváleného postupu předložit záměr na uzavření dodatku nájemní smlouvy na 
rok 2013 
T: 5. 11. 2013 
O: ředitel Les ů města Olomouce, a.s. 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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25 Audit hospoda ření za rok 2012 u M ěstské policie Olomouc 
včetně kontroly pokutových blok ů 

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 23/2013 
T: leden 2014 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
26 Využití podpory poskytnuté o.s. P- Centrum z rozpo čtu SMOl v 

roce 2012 na projekt " Dolé čovací centrum"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
27 Využití podpory poskytnuté z rozpo čtu SMOl v roce 2012 na 

projekt "Hospic na Svatém Kope čku"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
28 Využití podpory poskytnuté na projekt „11. P řehlídka 

animovaného filmu – PAF 2012“                    
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
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29 Využití podpory poskytnuté na projekt „Olomoucká mu žská 
házená  – její rozvoj a r ůst“  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
30 Využití podpory na projekt „Pampaedie –  kurzy zájmového 

vzdělávání “                    
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
31 Využití podpory poskytnuté na projekt "Bezbariérové  úpravy 

prostor sociální firmy P řirozenou cestou"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
32 Veřejné bruslení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh časového harmonogramu bruslení pro veřejnost, včetně ceny vstupného na bruslení 
veřejnosti pro sezónu 2013/2014 dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
informační kampaň dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
realizovat informační kampaň k veřejnému bruslení na zimním stadionu 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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33 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s  panem xxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
34 Výzva 06 - závěrečné vyú čtování projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu 
v Olomouci – CIS MMOl, I. a III. část výzvy" včetně příslušných výpisů z bankovních účtů 
minimálně do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouci – CIS MMOl, I. a III. 
část výzvy" do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací projektu a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu 
v Olomouci – CIS MMOl, I. a III. část výzvy" do konce roku 2022 dle bodu 3.3 a) důvodové 
zprávy 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
5. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s dotačními podmínkami projektu "Rozvoj 
služeb eGovernmentu v Olomouci – CIS MMOl, I. a III. část výzvy" do konce roku 2022 dle 
bodu 3.3 a) důvodové zprávy. 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
6. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektům 
"Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouci – CIS MMOl, I. a III. část výzvy" v majetkové 
evidenci SMOl po dobu udržitelnosti projektu (tj. minimálně do konce roku 2017). Během této 
doby zajistit aby výstupy projektu zůstaly v naprosto bezvadném stavu. Majetek získaný byť 
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i částečně z dotace nesmí bez předchozího písemného souhlasu MVČR převést, vypůjčit či 
pronajmout jinému subjektu dle bodu 3.1 a) a 3.1 b) důvodové zprávy. 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
7. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Smlouva o poskytnutí dotace - MŠ Svatoplukova 11  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 9 169 199,73 Kč na realizaci projektu CZ.1.12/2.1.00/37.01798 MŠ 
Svatoplukova 11 za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekty z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava, která 
je přílohou důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/37.01798 MŠ Svatoplukova 11 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
36 MFO - klavír  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle varianty 2 
T: 5. 11. 2013 
O: ředitel Moravské filharmonie Olomouc 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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37 Rozpracování usnesení a podn ětů z diskuze z 23. zasedání 
ZMO, konaného 18.9.2013  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 3, části 11 usnesení ZMO z 18.9.2013 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1: 
- ekonomickému odboru zařadit částku 269.676,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle 
dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
2. ukládá 
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 18.9.2013 - Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, 
Svatoplukova 11: 
Informovat o přijatém usnesení ředitele ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
k bodu 16, části 3 usnesení ZMO z 18.9.2013 - Divadlo hudby: 
- předložit ZMO smlouvu a další náležitosti, kterými bude toto sloučení realizováno 
T: 3. 12. 2013 
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
 
 
 
38 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru správy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru správy Magistrátu města Olomouce s účinností od 23. 10. 2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
 
39 Různé - Britský den v Olomouckém kraji  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
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40 Vánoční trhy 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 300.000,- Kč na provoz kluziště do soupisu nekrytých požadavků 
 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
41 Předlažba chodníku v ulicích Wolkerova a Havlí čkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci předlažby chodníku v ulici Wolkerova a Havlíčkova dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zajistit realizaci předlažby chodníku v ulici Wolkerova a Havlíčkova dle 
důvodové zprávy 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
jednat s VHS, a.s. a Dalkia ČR, a.s. o provedení současné opravy vodovodu 
T: 5. 11. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
 

 

 

 

  
  
Martin Novotný v. r.      Ing. Ivo Vlach v. r. 
primátor m ěsta Olomouce    1. nám ěstek primátora 


