
 

USNESENÍ 
 

z 103. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18. 11. 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 
upravenou důvodovou zprávu týkající se plnění úkolů k termínu plnění 18.11.2013 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 33, část 3 usnesení RMO ze dne 29.1.2013, týkající se obnovené nabídky partnerství 
města Hangzhou 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr směnit pozemek parc. č. 388/118 ostat. pl. o výměře 5 637 m2 k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 1001 
ostat. pl. o výměře 3 137 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce. Přesná výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 203/2 o výměře 3743 m2, parc. č. 205/2 
o výměře 3763 m2, parc. č. 206/2 o výměře 696 m2, parc. č. 206/3 o výměře 3289 m2, parc. 
č. 208/2 o výměře 2929 m2, parc. č. 209/2 o výměře 4098 m2 a parc. č. 558/9 o výměře 
12 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxx za části 
pozemků  parc. č. 846 orná půda o výměře 806 m2, parc. č. 853 orná půda o výměře 
605 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc určené evidovanou územní studií pro bydlení,  
pozemek parc. č. 905/5 orná půda o výměře 3 192 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, část 
pozemku parc. č. 200/26 orná půda o výměře 5 800 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesná výměra částí pozemků bude upřesněna 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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3. předběžný záměr směnit pozemky parc. č. st. 1034/2 zast. pl. o výměře 176 m2 a parc. č. 
242/7 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxx 
za pozemek parc. č. 732/15 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a část pozemku 
parc. č. 849/28 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc  ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce, která v návrhu nového územního plánu není dotčena veřejně 
prospěšnou stavbou. Přesná výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
4. předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 1297/6 travní p. o výměře 1801 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc a parc. č. 1736/81 orná půda o výměře 613 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 841 
orná půda o výměře 690 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc určenou evidovanou územní 
studií pro bydlení ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesná výměra části pozemku 
bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
5. předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 197/3 o výměře 2861 m2, parc. č. 190/1 
o výměře 8787 m2, parc. č. 190/4 o výměře 3280 m2, parc. č. 192/2 o výměře 1968 m2, 
parc. č. 193/2 o výměře 1885 m2, parc. č. 194/4 o výměře 1090 m2, parc. č. 194/5 o výměře 
1034 m2, parc. č. 200/2 o výměře 3289 m2, parc. č. 207/2 o výměře 1411 m2, parc. č. 207/3 
o výměře 2150 m2, parc. č. 208/3 o výměře 1105 m2, parc. č. 209/3 o výměře 105 m2, parc. 
č. 557/7 o výměře 130 m2, parc. č. 558/5 o výměře 163 m2, parc. č. 558/6 o výměře 155 m2, 
parc. č. 558/7 o výměře 139 m2, parc. č. 558/8 o výměře 164 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Reala consulting s.r.o. za pozemek parc. 
č. 420/114 orná půda o výměře 1710 m2, část pozemku parc. č. 420/100 orná půda 
o výměře 2 150 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, částí pozemku parc. č. 836/1 orná 
půda o celkové výměře 2 855 m2, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc určenou evidovanou 
územní studií pro bydlení, pozemek parc. č. 905/64 orná půda o výměře 1195 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 228/23 orná půda o výměře cca 4 960 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc  ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Přesná výměra 
částí pozemků bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
6. předběžný záměr směnit pozemky parc. č. 228/21 orná půda o výměře 5 683 m2, parc. č. 
813/2 ostat. pl. o výměře 42 m2, parc. č. 824/68 ostat. pl. o výměře 115 m2 a části pozemků  
parc. č. 228/28 orná půda o výměře 362 m2 a parc. č. 228/1 orná půda o výměře 373 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 
228/23 orná půda o výměře 3 971 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Přesná výměra částí pozemků upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 116/114 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
8. výpověď smlouvy o nájmu č. majpráv. 810/94/Pl, ve znění dodatků č. 1-3, části pozemku 
parc. č. 532/1 ostatní plocha  o výměře 375 m2 v  k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
uzavřené s TJ Sv. Kopeček dle důvodové zprávy bod č. 1.14.   
 
9. záměr směnit část pozemku parc. č. 46/5 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP díl „d“) v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxx za části pozemků parc. č. 46/10 
ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), parc. č. 74/12 ostat. pl. o výměře 32 m2 (dle GP díl 
„b“) a parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
10. záměr prodat pozemky 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. 
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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 dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
11. uzavření dohody o skončení nájmu  pozemků parc. č. 578 ost. pl. výměře 987 m2, parc. 
č. 579 ost. pl. o výměře 1 174 m2, parc. č. 73/6 ost. pl. o výměře 583 m2, parc. č. 73/13 ost. 
pl. o výměře 80 m2 a části pozemku parc. č. 148/3 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc  se společností NAMIRO s.r.o., dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1.  
 
12. 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. 
3.2. 
 
13. uzavření dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č.  861/1 ostat. pl. o výměře 
6, 25 m2 (stánek č. 7) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (nyní část pozemku parc. č.  624/3 
ostat. pl. o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc) s manžely xxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3.    
 
14. pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 6,25 m2 (stánek č. 7) v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
15. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo chůze 
a jízdy přes pozemky parc. č. 94/2 ostat. pl. a parc. č. 96/2 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 92/8 zahrada a části pozemku 
parc. č. 92/7 zahrada (dle GP parc. č. 92/10 zahrada), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
16. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. 
č. 94/2 ostat. pl. a parc. č. 96/2 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 92/8 zahrada a části pozemku parc. č. 92/7 zahrada 
(dle GP parc. č. 92/10 zahrada), vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
17. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor 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 se xxxxxxxxxxx – I-TREND jako nájemcem dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
18. pronájem nebytových prostor 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 paní xxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. paní xxxxxx o pronájem pozemku parc. 853 orná půda o výměře 919 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. společnosti SETORA, spol. s r.o. o prominutí inflačního koeficientu dle důvodové zprávy 
bod č. 1.12.  
 
3. uděluje 
souhlas Univerzitě Palackého v Olomouci s umístěním informační tabule na části pozemku 
parc. č. 116/114 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. bere na v ědomí 
1. fúzi zanikající společnosti PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o., IČ 26815508 s nástupnickou 
společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., IČ 26818299 dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
2. že veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-
IN-B/9/2004/Hoa ve znění pozdějších dodatků uzavřené se společností PROJEKT 
PRAŽSKÁ s.r.o., IČ 26815508 přešly na společnost PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., IČ 
26818299 dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu odpovědět na výzvu Okresního soudu v Olomouci tak, že statutární 
město Olomouc netrvá na žalobě o zaplacení pohledávky ve výši 17.617,- Kč 
s příslušenstvím dle důvodové zprávy bod č. 6.4.  
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 22. 10. 2013, bod programu 2, bod 3.15 ve věci schválení změny 
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. 3.2. 
 
2. usnesení RMO ze dne 9. 10. 2013, bod programu 2, bod 6.1. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO schválit 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 – 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 
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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. 6.3.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření dodatku č. 4 ke  smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2004/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, parkovací stání, veřejné osvětlení, 
vodovod a kanalizace, vybudované v rámci stavby „Bytový komplex Peškova, Olomouc – 
k. ú. Povel“, na pozemcích parc. č. 235/21 orná půda, parc. č. 235/77 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 235/76 orná půda parc. č. 235/22 orná půda, parc. č. 235/3 orná půda, 
parc. č. 235/131 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 235/23 orná půda, parc. č. 
235/116 orná půda, parc. č. 235/115 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/117 orná půda, 
parc. č. 235/118 orná půda, parc. č. 235/119 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/88 
ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/141 orná půda, parc. č. 235/136 orná půda, parc. č. 
235/135 orná půda, parc. č. 235/32 orná půda, parc. č. 87 ostatní plocha, jiná plocha, parc. 
č. 88/15 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 495/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 495/4 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Povel obec Olomouc, a dále na pozemcích 
parc. č. 5/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a 5/14 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností K – stav stavební, a.s. jako 
prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 500,-Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 
3. 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 a SO 203 – Most u Sokolovny, 
SO 304 – 1,2,3,4,5,6,7 – Dešťová kanalizace, SO 401, 401 – 1 a SO 413 – 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 a SO 409 – Rekonstrukce místního rozhlasu, vybudovaných 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. 
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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 179.748.898,- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.3.  
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti  paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 841 orná půda 
o výměře 959 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. žádosti společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o. o prodej pozemku parc. č. 200/26 orná 
půda o výměře 6011 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. žádosti paní xxxxxx o zařazení části pozemku parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 6 300 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc do směny se statutárním městem Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
4. žádosti společnosti Reala consulting s. r. o. o zařazení pozemku parc. č. 563 orná půdy 
o výměře 7432 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc do směny mezi statutárním 
městem Olomouc a společností Reala consulting s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
5. žádosti společnosti Reala consulting s. r. o. o zařazení části pozemku parc. č. 1001 ostat. 
pl. o výměře 4000 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do směny pozemků mezi statutárním 
městem Olomouc a společností Reala consulting s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
6. žádosti pana xxxxxxx o zařazení pozemku parc. č. 824/71 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc do směny pozemků mezi statutárním městem Olomouc a  panem 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění a provozování přípojky veřejného osvětlení na části pozemku 
parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice a části pozemku parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce , které jsou ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje ve 
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prospěch statutárního města Olomouc. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, po dobu 
výstavby a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku, a to silnice č. II/635, která se nachází na 
pozemcích parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice a parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce, které jsou ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje, dle 
bodu 2 předložené důvodové zprávy.  
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o finančním vypořádání s RWE GasNet, s.r.o. za úhradu bezesmluvního 
užívání části pozemku v souvislosti s realizací investiční akce „Tramvajová trať-tržnice-
Trnkova“ ve prospěch statutárního města Olomouc, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.  
 
5. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. IS/OI/194/2010/PD ze dne 
3.8.2010 s DEVELOP BUILDING s.r.o., dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 451/29 ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace na 
části předmětného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem 
oprav, úprav a údržby kanalizace pro statutární město Olomouc, nebo jím pověřené fyzické 
či právnické osoby. Pozemek je ve vlastnictví HOTELPARK STADION a.s. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 451/35 ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace na 
části předmětného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem 
oprav, úprav a údržby kanalizace pro statutární město Olomouc, nebo jím pověřené fyzické 
či právnické osoby. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 
předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o podmínkách umístění 
stavby na části pozemku parc.č. st. 498 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, spočívajícího v právu umístění veřejné komunikace a v právu vstupu a 
vjezdu techniky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním 
ve prospěch statutárního města Olomouce. Pozemek je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxx. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o podmínkách umístění stavby se 
uzavírá na 3 roky. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy a na dobu neurčitou, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Veřejná zakázka č. 13043 - MŠ Zeyerova - suterén, 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 „MŠ Zeyerova - suterén“ archivní číslo 13043. 
 
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: 4. 
 
 
 
5 Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání s 

odpady v Olomouci - p řekladišt ě Chválkovice -  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 „Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci – překladiště 
Chválkovice“ archivní číslo 13128. 
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení, 
b) záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na nájem v režimu zdanění s DPH mezi 
statutárním městem Olomouc a Technickými službami města Olomouce, a.s., pro projektem 
rekonstruovanou stavbu a pořizovanou strojní technologii. 
 
3. ukládá 
zajistit uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí na nájem v režimu zdanění s DPH mezi 
statutárním městem Olomouc a Technickými službami města Olomouce, a.s., pro projektem 
rekonstruovanou stavbu a pořizovanou strojní technologii (majetkoprávní odbor ve spolupráci 
s odborem životního prostředí a TSMO a.s.). 
T: březen 2014 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru životního prost ředí 
ředitel Technických služeb m ěsta Olomouce, a.s. 

 
4. 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. 
 
5. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
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b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 - část A a část B  
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy - část A 
 
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: 5. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt: 
Purkyňova 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
DCI KINO Olomouc, Sokolská 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 



 10

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc - bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce, 1 měsíc s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Školní 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxx, Synkova 15, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 21, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc - na 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc - na 1 měsíc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  - na 3 měsíce 
dle upravené důvodové zprávy bod 2 a, b, c, d)  
 
2.  s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) xxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
b) xxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc  
c) xxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 3 a, c, d) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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8 Cyklodoprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pokračovat ve zpracování projektové dokumentace dle diskuse v RMO 
T: únor 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
3. odvolává 
členy pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle důvodové zprávy 
 
4. jmenuje 
členy pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu dle upravené důvodové zprávy 
 
5. bere na v ědomí 
přílohu č. 6 důvodové zprávy - "Teze, principy a zásady pro zpracování Cyklostrategie Města 
Olomouce" 
 
6. ukládá 
rozpracovat jednotlivé dílčí kroky "Cyklostrategie Města Olomouce" a navrhnout způsob 
jejich zajištění a vypracování včetně časového harmonogramu a finančního zajištění 
T: duben 2014 
O: pracovní skupina 
 
7. ukládá 
realizovat vodorovné dopravní značení (dopravní stín) na křížení ulic Na Vozovce a 
Polívkova 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
9 Realizace projektu Programu prevence kriminality n a rok 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití přidělených finančních prostředků na Program prevence kriminality na rok 2013 
v rámci Městské policie Olomouc dle bodu č. 3 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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10 Olomoucký hrad - odvoz zeminy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
11 Rooseveltova - Zikova, okružní k řižovatka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 3) Závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
12 Změny jízdních řádů a Dodatek č. 4 s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy 
cestujících dle přílohy č. 2 této důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Dodatek č. 4 s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 3. 12. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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13 Smlouva o výp ůjčce s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o výpůjčce s DPMO, a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o výpůjčce s dopravcem DPMO, a.s. 
T: 3. 12. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
14 Smlouva o poskytnutí finan čního p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce dle 
přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Olomouce s příjemcem Galerie Šantovka s.r.o. 
T: 3. 12. 2013 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 Rekapitulace oprav komunikací 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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16 IPRM - hodnocení projekt ů, aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
bodové hodnocení projektů 
- Mošnerova - rekonstrukce komunikace 
- Nerudova - rekonstrukce komunikace  
- Křivá ul., náměstíčko  
- Stará Víska  
- Navýšení parkovacích možností Tererovo náměstí  
- Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace a IS  
uvedené v bodu A.2.2. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vyhlášení poslední výzvy ROP Střední Morava pro předkládání projektů v rámci IPRM 
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc od poloviny prosince 2013 do poloviny února 2014 
 
4. schvaluje 
zpracování a podání žádostí do poslední výzvy ROP Střední Morava v rámci IPRM Atraktivní 
a konkurenceschopná Olomouc na projekty dle bodu B.2. upravené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
zpracování změny IPRM a její předložení na Úřad Regionální rady dle bodu B.3. důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
17 Veletrhy cestovního ruchu na rok 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2014 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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18 Analýza kritických míst území m ěsta Olomouce p ři extrémních 
přívalových srážkách  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
připravit smlouvu o dílo na zpracování analýzy kritických míst  
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
3. pověřuje 
náměstkyni primátora  Mgr. Evu Machovou k podpisu smlouvy o dílo 
 
4. ukládá 
zahrnout do nekrytých požadavků roku 2014 
T: leden 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
5. ukládá 
seznámit RMO se závěry a výstupy rizikové analýzy  
T: duben 2014 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
19 Kontrola hospoda ření u Divadla hudby za rok 2012  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
20 Kontrola hospoda ření u Moravského divadla Olomouc v roce 

2012 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou Důvodovou zprávu 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 22. 
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21 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 8, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
22 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 25. 
 
 
 
23 Souhlas z řizovatele s p řevodem z rezervního fondu MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s převodem částky 140 tis. Kč z rezervního fondu na investiční fond příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc dle důvodové zprávy včetně příloh 
 
3. ukládá 
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc, příspěvkovou organizaci o udělení souhlasu 
s převodem z rezervního fondu dle důvodové zprávy 
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
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24 Souhlas z řizovat ele s odprodejem nepot řebného majetku 
Dětskému centru  

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 
vlastnictví jiné osoby za cenu uvedenou v protokolu o vyřazení dle důvodové zprávy včetně 
přílohy 
 
3. ukládá 
písemně informovat  příspěvkovou  organizaci o přijatém usnesení dle důvodové zprávy 
T: 3. 12. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
25 Plavecký stadion - záv ěrečné vyú čtování projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Plavecký stadion - rekonstrukce 
venkovního areálu  reg. č. CZ.1.12/2.1.00/30.01443 včetně výpisů z bankovního účtu 
(bankovní účet  č.  5224062/0800) do konce roku 2023 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy. 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s realizací stavby a veřejnou 
zakázkou vyhlašovanou v rámci realizace projektu Plavecký stadion - rekonstrukce 
venkovního areálu  do konce roku 2023 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Plavecký stadion - 
rekonstrukce venkovního areálu do konce roku 2023 dle bodu 3.3 a) důvodové zprávy 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
5. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu a vést majetek pořízený z dotace k projektu 
Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu v evidenci SMOl po dobu udržitelnosti 
projektu (tj. minimálně do 2.10.2018). Během této doby nesmí SMOl majetek získaný pomocí 
dotace prodat, darovat, převést, vypůjčit či pronajmout (mimo současného nájemce) a k 
tomuto majetku nesmí být zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního 
práva bez předchozího písemného souhlasu Řídícího orgánu ROP Střední Morava dle bodu 
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3.1 a) a 3.1 b) důvodové zprávy 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
6. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5224062/0800 dle bodu 2.3 důvodové zprávy. 
T: 17. 12. 2013 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
7. souhlasí 
s postupem dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
26 Digitální povod ňový plán - schválení podmínek dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 115D112000822/2 a dle Smlouvy č. 
11087351 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2007-2013 na realizaci projektu s názvem "Digitální povodňový plán, monitoring a systém 
varování" 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu Smlouvy č. 11087351 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 pro projekt 
s názvem "Digitální povodňový plán, monitoring a systém varování" 
 
4. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
27 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 

evropských projekt ů Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce s účinností 
od 1. 12. 2013 a od 1. 2. 2014 
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b) zařazení částky dle důvodové zprávy do rozpočtu mezd pro rok 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 
 
 
 
28 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 

živnostenském Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce s účinností od 
1. 12. 2013 
b) zařazení částky dle důvodové zprávy do rozpočtu mezd pro rok 2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 31. 1. 
 
 
 
29 Návrh nové Obecn ě závazné vyhlášky o regulaci provozu 

sázkových her, loterií a jiných podobných her  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu nové Obecně závazné vyhlášky 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
novou Obecně závaznou vyhlášku 
 
3. ukládá 
1. náměstkovi primátora Ing. Vlachovi předložit na zasedání  ZMO  konaném dne 16.12.2013 
Obecně závaznou  vyhlášku  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
30 Rozpočet grantových kapitol 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
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31 Optická p řípojka Horní nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


