
 

USNESENÍ 
 

z 109. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 17. 12. 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 17. 12. 2013 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. pronájem části pozemku parc. č. 116/114 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. pronájem pozemku parc. č. 1751 ostat. pl. o výměře 474 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti ENDL + K a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/18/2004/Vr ze dne 13. 4. 2004, ve znění dodatků 
č. 1- č. 5 na pozemek parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 5 833 m2 a části pozemků parc. č. 
105/50 ostat. pl. o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostat. pl. o výměře 2 737 m2 a parc. č. 
125/9 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc uzavřené 
se společností TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. návrh úprav projektové dokumentace „Dům s pečovatelskou službou Slavonín – 
Topolovka“ ve formě studie „Domov pro seniory Slavonín, Topolovka-studie“ ze dne 15. 11. 
2013 zpracovanou společností ALFAPROJEKT OLOMOUC a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 
 
5. znění smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/34/2013/Vr dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
6. znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/8/2013/Vr dle důvodové zprávy 
bod č. 1.6. 
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7. znění smlouvy o nájmu č.  MAJ-EM-NS/105/2013/Hr dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
8. záměr změnit smlouvu o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013, ve znění 
dodatků č. 1 – č. 2 uzavřenou se společností Lesy města Olomouce, a.s. Změnou smlouvy 
o nájmu by mělo dojít k vyjmutí budovy č. p. 259 rodinný dům na pozemku parc. č. st. 387 
zast. pl. v k. ú. Huzová, obec Huzová a pozemku parc. č. st. 387  zast. pl. o výměře 1239 m2 
v k. ú. Huzová, obec Huzová z předmětu nájmu této smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 
2.1.  
 
9. pronájem části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k.  ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti FORPET EUROPE s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.2.  
 
2. vyhovuje žádosti 
společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. o nenavýšení nájemného o DPH u pronájmu 
pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 5 833 m2 a části pozemků parc. č. 105/50 ostat. 
pl. o výměře 1 524 m2, parc. č. 125/6 ostat. pl. o výměře 2 737 m2 a parc. č. 125/9 ostat. pl. 
o výměře 412 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.4. 
 
3. souhlasí 
1. aby poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v souladu s ustanovením § 1 zákonného 
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí bylo po 1. 1. 2014 SMOl 
dle důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
2. s podpisem souhlasného prohlášení České republiky – Ministerstva obrany a statutárního 
města Olomouce, na základě kterého se vkladem zapíše do katastru nemovitostí vlastnické 
právo statutárního města Olomouce k pozemkům zařazeným do seznamu schváleného 
Usnesením vlády č. 604 ze dne 9. srpna 2013 dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
4. bere na v ědomí 
1. že dnem 1. 1. 2014 přechází na statutární město Olomouc vlastnické právo k pozemkům 
zařazeným do seznamu schváleného Usnesením vlády č. 604 ze dne 9. srpna 2013 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
2. změnu u pronájmu části pozemku parc.  č.  632/3 lesní pozemek o výměře 123 955 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
5. uděluje 
xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxx souhlas s uložením vodovodu na pozemcích  parc. č. 221/9 
ostat. pl., parc. č. 1502/25 ostat. pl., parc. č. 182/5 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl. a 
tlakové kanalizace na pozemcích parc. č. 1487/2 orná půda, parc. č. 1967 ostat. pl., vše v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Úprava 
přechodu pro chodce přes ulici Jeremenkova“, spočívající ve vybudování středového 
ostrůvku, na částech pozemků parc. č. 607/48 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
1062/51 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a společností Tech Group a. s. jako budoucím dárcem  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 853 (Mariánská 7) na pozemku parc. č. st. 
184, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z doby určité 
na dobu neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto 
změnu před prodejem budovy, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 853 (Mariánská 7) na pozemku parc. č. st. 184, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 184, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 734 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou 
obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 15.620.000,- Kč. Kupní 
cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budov a pozemků.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 1.500.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
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 budou doručeny do 05. 02. 2014 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 
MARIÁNSKÁ 7“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.  
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídky budovy a pozemku se uskuteční dne 14. 01. 2014 a 21. 01. 2014 vždy ve 14:00 
hod. Informace o prodávaných nemovitostech a uzavřených nájemních smlouvách včetně 
znaleckých a statických posudků lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru 
majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, tel. kontakt: 588 488  459, 588 488 458, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
změnu nájemních smluv u bytů v budově č. p. 513 (Synkova 11) na pozemku parc. č. st. 
541, zastavěná plocha a nádvoří, v budově č. p. 514 (Synkova 13) na pozemku parc. č. st. 
540, zastavěná plocha a nádvoří, a v budově č. p. 515 (Synkova 15) na pozemku parc. č. st. 
539, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, z doby určité na dobu 
neurčitou a ukládá náměstku primátora RNDr. Ladislavu Šnevajsovi zajistit tuto změnu před 
prodejem budov, dle upravené důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 513 (Synkova 11) na pozemku parc. č. st. 541, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m2, 
budovu č. p. 514 (Synkova 13) na pozemku parc. č. st. 540, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemek parc. č. st. 540, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m2,  budovu č. p. 515 
(Synkova 15) na pozemku parc. č. st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 
st. 539, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 182 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, formou obálkové metody.  
Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 24.029.000,- Kč. Kupní 
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cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný kupující je povinen 
kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce o prodeji 
budov a pozemků.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí  
a budoucí záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 2.400.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
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 budou doručeny do 13. 02. 2014 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 
SYNKOVA“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce.  
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budov a pozemků se uskuteční dne 16. 01. 2014 ve 14:30 hod. Informace 
o prodávaných nemovitostech, uzavřených nájemních smlouvách, uzavřených Dohodách 
o provedení stavebních úprav v pronajatém bytě vlastním nákladem a finančním vyrovnání a 
znaleckém posudku lze získat na Magistrátu města Olomouce, odboru majetkoprávním, 
oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. kontakt: 
588 488  458, 588 488 459. Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit 
záměr, popřípadě od něj odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 96 (Černá cesta 31) na pozemku parc. č. st. 107,  zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2, 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou 
obálkové metody. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 
32.520.000,- Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný 
kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města 
Olomouce o prodeji budovy a pozemku.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
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 budou doručeny do 13. 2. 2014 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 ČERNÁ 
CESTA 31“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 16. 1. 2014 ve 13:30 hod. Informace 
o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města 
Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 
10, 779 11  Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.3. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 97 (Černá cesta 33) na pozemku parc. č. st. 108,  zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 384 m2, 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou 
obálkové metody. Minimální kupní cena za předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 
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31.020.000,- Kč. Kupní cena je splatná do 20 dnů po uzavření kupní smlouvy, když vybraný 
kupující je povinen kupní smlouvu uzavřít do 20 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města 
Olomouce o prodeji budovy a pozemku.  
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu předmětných nemovitostí a budoucí 
záměr využití.  
Nabídky musí dále obsahovat doklad o složení kauce ve výši 4.500.000,- Kč na depozitní 
účet statutárního města Olomouce a nezbytné údaje o účtu, na který bude vrácena kauce. 
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 budou doručeny do 13. 2. 2014 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 ČERNÁ 
CESTA 33“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Na nabídky 
přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel.  
Prohlídka budovy a pozemku se uskuteční dne 16. 1. 2014 ve 14:00 hod. Informace 
o prodávaných nemovitostech včetně znaleckého posudku lze získat na Magistrátu města 
Olomouce, odboru majetkoprávním, oddělení majetkových řízení a prodeje domů, Hynaisova 
10, 779 11  Olomouc, tel. kontakt: 588 488 456, 588 488 458.  
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj 
odstoupit, dle upravené důvodové zprávy bod 1.3. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 136/4 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemku parc. 
č. st. 347, 353, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
578/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
578/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  
935.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.100.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 22. 01. 2014 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 ČERNÁ CESTA 2“. 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 bytu se uskuteční dne 09. 01. 2014 v 8:30 hod, 
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. 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 22. 01. 2014 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 
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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  09. 01. 2014  v 9:00 
hod, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
10. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene k jednotkám č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v budově bez 
čp/če, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného 
zdroje a expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových 
topných a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a 
připojení na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a 
komunikačních rozvodů a technologií ve prospěch statutárního města Olomouce, dle 
důvodové zprávy bod 1.6. 
 
11. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. OPD-S/138/2012/Ml ze dne 2. 1. 2013 na pronájem budovy č. p. 
62 (Kateřinská 8) na pozemku parc. č. st. 497, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, statutárnímu městu Olomouc, dle upravené důvodové 
zprávy bod 2.1. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby na části pozemku parc.č. 808/1, parc.č. 808/2 a parc.č. 806/1, vše v k.ú. Hodolany, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc ve prospěch RWE 
GasNet, s.r.o. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu zřídit a provozovat 
plynárenská zařízení a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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5 Veřejná zakázka č. 12135 - Za Školou, Lindnerova –  
rekonstrukce komunikace a IS - revokace zahájení  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Za Školou, Lindnerova – rekonstrukce komunikace a IS “ archivní číslo 12135. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
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, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
4. ruší 
usnesení RMO č. 13 ze dne 27.11.2012. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 13101 – Digitalizace archiv ů a Document 

management systém - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Digitalizace archivů a Document management systém“ archivní číslo 
13101. 
b)  administraci zadávacích řízení archivní číslo 13098, 13100 a 13101  advokátní kanceláří 
MT Legal  s.r.o. na základě uzavřené mandátní smlouvy  
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek 
ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace 
ve složení dle důvodové zprávy 
c) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Jana Holpucha, RNDr., Ph.D.,  
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
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zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 13135-  Rozvoj výstavišt ě Flora - DSP -  

zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Rozvoj výstaviště Flora - DSP“ archivní číslo 13135 
b) zájemce, který bude vyzván k jednání a podání nabídky dle DZ. 
 
3. ustavuje 
komisi pro jednání se zájemcem a posouzení nabídky ve složení dle důvodové zprávy. 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora, MBA k podpisu všech právních dokumentů 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 13122 - Kosmonaut ů 13-20 II. - úprava 

důvodové zprávy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
úpravu důvodové zprávy bod 6.1 schválené v RMO dne 3.12.2013 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny roku 2013 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2013 včetně dodatku č. 1 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2013 dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
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3. pověřuje 
1. náměstka primátora Ing. Ivo Vlacha schvalováním rozpočtových změn roku 2013, které se 
týkají cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 18. 12. 2013 do 31. 12. 
2013 
 
4. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2013 
dle důvodové zprávy včetně dodatku č. 1 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
10 Přecenění finan čního majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob přecenění finančního majetku, a to ekvivalencí a pověřuje 1. náměstka Ing. Ivo 
Vlacha k podpisu pokynu ekonomickému odboru k přecenění finančního majetku na základě 
předložených podkladů 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
11 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Politických vězňů 2, Olomouc, č.b. 38, o velikosti 1+1 s xxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
b) Černá cesta 17, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
     
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky nájemci: 
ČR-Krajské ředitelství policie, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Náves Svobody 41, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, tř. Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxx, xxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxx, xxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxx, xxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
 
b) na 2 roky s nájemci -  DPS: 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxx, xxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
Spolek přátel Ol. jazzu, Sokolská 48, Olomouc 
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Spolek přátel Ol. jazzu, Sokolská 48, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
 
d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Palova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Horní náměstí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Školní 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc - DPS 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc -  3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc -  3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc -  3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx,  Balbínova 7, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – 3 měsíce 
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xxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc - na 3 měsíce  
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc – na 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b, c, d)  
 
2.  s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
12 Stará Víska - rekonstrukce ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením "Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 
souvisejících" se společností RWE GasNet s.r.o. zastoupenou společností RWE Distribuční 
služby, s.r.o. 
 
3. ukládá 
odboru investic SMOl zajistit uzavření "Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících" se společností RWE GasNet s.r.o. zastoupenou 
společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
T: 10. 2. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
13 Fort Tafelberg  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu PD a možné úpravy a redukci objektu dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic uložit přepracování PD ve smyslu snížení realizačních nákladů akce dle 
důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic uzavřít dodatek na přepracování PD s Ing. Zajíčkem s předpokládaným 
termínem do 31.1.2014 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
seznámit RMO s přepracovanou projektovou dokumentací včetně vyčíslení realizačních 
nákladů 
T: 27. 1. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
14 OP VK 46. výzva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou a podáním žádosti do 46. výzvy OP VK 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
15 Aktualizace odpis ů příspěvkových organizací -  škol  roku 2013 

a plány odpis ů na rok 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2013 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
plány odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 2014 dle přílohy důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
16 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 
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Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
17 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
18 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici Sokolská dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkování v ulici U Botanické zahrady dle bodu 2. důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
19 Petice - ulice Helceletova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh odpovědi dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odpovědět petentům  
T: 13. 1. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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20 Přechod ul. Polská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy postupovat dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
předložit prezentaci řešení realizace SSZ přechodu 
T: 3. 3. 2014 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
21 Dodatek č. 6 s DPMO, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci cestujících s DPMO, a.s. 
dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 6 s DPMO, a.s. 
T: 13. 1. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
projednat zařazení 3 investičních akcí DPMO, a.s. do programu česko - švýcarské 
spolupráce 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
22 Dodatek č. 8 s ARRIVA MORAVA a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s 
ARRIVA MORAVA a.s. dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat dodatek č. 8 s ARRIVA MORAVA a.s. 
T: 13. 1. 2014 
O: Vlach Ivo, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
23 Audit investi ční akce ZŠ Heyrovského-Sportujeme spole čně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené zprávy č. 28/2013 
o zjištěních z mimořádného interního auditu ze dne 24.10.2013 
T: 3. 3. 2014 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
24 Audit p říjmu, evidence a vy řizování petic a stížností  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 44/2013 
o zjištěních z vykonaného auditu ze dne 20.11.2013 
T: duben 2014 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
25 Projekt Centrální informa ční systém - informace z projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
posun termínu dle části 4. předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat RMO o průběhu projektu CIS 
T: květen 2014 
O: vedoucí odboru informatiky 
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Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
26 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 2, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
převod nájemní smlouvy paní xxxxxxxxxx na paní xxxxxxxxxxxxxxx, na bezbariérový byt v ul. 
Družební 4, dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
27 Aktualizace odpisových plán ů příspěvkových organizací (mimo 

škol) na rok 2013  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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28 Souhlas z řizovatele s odprodejem nepot řebného majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo  Olomouc 
do 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: 13. 1. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
29 Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravské divadlo Olomouc 
do vlastnictví jiné osoby dle důvodové zprávy včetně příloh 
 
3. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola Komenium Olomouc, 8. května  29 dle důvodové zprávy včetně příloh  
 
4. ukládá 
písemně informovat  ředitele  příspěvkových organizací o přijatém usnesení dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 

vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
30 Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku – Mora vské divadlo 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  včetně příloh 
 
2. souhlasí 
s převedením nepotřebného majetku příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc 
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do vlastnictví jiné osoby dle důvodové zprávy včetně příloh 
 
3. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Moravské 
divadlo Olomouc dle důvodové zprávy včetně příloh  
 
4. ukládá 
písemně informovat  ředitele  příspěvkových organizací o přijatém usnesení dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
31 Moravská filharmonie - informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  včetně příloh 
 
2. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat  ředitele  příspěvkové organizací o přijatém usnesení dle důvodové 
zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
32 Žádost Moravského divadla - nákup vozidla  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh 
 
2. souhlasí 
1. s nákupem užitkového vozidla  dle důvodové zprávy včetně příloh 
2. s převodem částky 350 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 přijatém 
usnesení  dle důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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33 IPRM – zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů dle bodu 1.1. důvodové zprávy do IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
34 IPRM – dodatky smluv o realizaci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním 
- Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc – 
Městské parky 
- Dodatku č. 5 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc – 
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. pověřuje 
k podpisu Dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Olomouc 
– Městské parky a Dodatku č. 5 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouc – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc primátora statutárního města 
Olomouce Martina Novotného 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
35 Jednání jediného akcioná ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce, a. 
s., Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. a Lesy města Olomouce, a. s. 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce Martinu Novotnému ihned vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy 
T: 13. 1. 2014 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 36. 
 
 
36 Stanovení termín ů konání RMO a  ZMO v 1. pololetí roku 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2014 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
 
 
37 Organiza ční záležitosti - org anizační změna v odboru 

ekonomickém Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce s účinností od 1. 1. 
2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
38 Organiza ční záležitosti - Tržní řád 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
"Nařízení statutárního města Olomouce, kterým se vydává  tržní řád" s účinností od 1.1.2014 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 1. 
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39 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
 
 
40 Změny v KM Č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena KMČ č. 16 Nové Sady dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
člena KMČ č. 16 Nové Sady dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu a členy příslušné KMČ o schválených změnách 
T: 13. 1. 2014 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
41 Žádost o prodloužení vyú čtování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínu vyúčtování dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


