
USNESENÍ

z 56. schůze Rady města Olomouce, konané dne 14. 8. 2012

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 vědomí
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 14. 8. 2012 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. změnu smluvních podmínek u smlouvy o udělení souhlasu společnosti IP systém a.s. 
s demolicí železobetonových hal A, B (průmyslový objekt bez č.p./č.e.) na části pozemku 
parc. č. st. 613/2 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1.

2. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 94/40 ostat. pl. o výměře 297 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 

3. nové znění provozního řádu parkoviště v ulici Legionářská dle důvodové zprávy bod č. 
1.3.

4. záměr prodat část pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) 
o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

5. záměr prodat pozemek parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10.

6. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/14/2012/Hr ze dne 26. 3. 2012 na část 
pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.10.
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7. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/28/2002/Hr ze dne 8. 4. 2002 na část 
pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
uzavřené s panem Stanislavem Calábkem dle důvodové zprávy bod č. 1.10.

8. výpověď smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/137/2002/Hr ze dne 11. 12. 2002 na část 
pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 358 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.10.

9. záměr pronajmout pozemky parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 
zahrada o výměře 1 291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxx – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.14.

10. předběžný záměr bezúplatně zřídit věcné břemeno obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 90/2 ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, 
a to budovy č. p. 97 (rodinný dům) na pozemku parc. č. st. 129 zast. pl. a pozemků parc. č. 
st. 129 zast. pl., parc. č. 92/3 zahrada, parc. č. 92/4 orná půda, parc. č. 89 zahrada, parc. č. 
92/2 trvalý travní porost a parc. č. 94/3 trvalý travní porost, vše v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx s tím, 
že žadatelé na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.

11. záměr pronajmout pozemek parc. č. 85/2 orná půda o výměře 3 504 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.

12. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 1529 orná půda o výměře 77 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxx (id. podíl ½)
a pana xxxxxxxxxx (id. podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 207 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 
Výměry částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 

13. předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 46 m2 v  k. ú. 
Povel, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5.

14. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  174/7 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.6.

15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 4 045 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7.

16. záměr pronajmout a následně prodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
651  m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8.

17. záměr pronajmout a následně prodat části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 
1 413 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 5 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 
1 082 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.

18. záměr prodat pozemek parc. č.  1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.

19. záměr prodat část pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/37 ostat. pl.) 
o výměře 116 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.
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20. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1196/1 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.

21. záměr prodat pozemek parc. č. st. 1205/8 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.

22. záměr směnit části pozemku parc. č. 466/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/9 ostat. pl. 
o výměře 17 m2 a parc. č. 466/10 ostat. pl. o výměře 3 m2) v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouc, a.s. za části pozemku parc. č. 
466/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/7 ostat. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 466/8 ostat. pl. 
o výměře 1 m2 a díl "a" o výměře 1 m2), část pozemku parc. č. 466/6 ostat. pl. (dle GP parc. 
č. 466/6 ostat. pl. o výměře 422 m2) a část pozemku parc. č. 478/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
478/7 ostat. pl. o výměře 6 m2), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.14.

23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 76/1 orná půda o výměře 78 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.

24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 76/1 orná půda o výměře 38 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 76/1 orná půda o výměře 39 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.

26. záměr pronajmout pozemek parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.18.

27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 462 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.

28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.

29. záměr pronajmout pozemek parc. č. 164/4 ostat. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc společnosti ZAPA beton, a.s.  – změna smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21.

30. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 735/30 orná půda o výměře 75 m2, parc. č. 
735/27 ostat. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 790/3 orná půda o výměře 35 m2 a parc. č. 846/1 
ostat. pl. o výměře 226 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.22.

31. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 790/3 orná půda o výměře 282 m2 a parc. č. 
846/1 ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.23.

32. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1336/3 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.24.

33. záměr pronajmout pozemek parc. č. 632 ostat. pl. o výměře 61 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.25.

34. záměr pronajmout pozemek parc. č. 630 ostat. pl. o výměře 69 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26.
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35. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 284 trvalý travní porost o výměře 72 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27.

36. záměr pronajmout pozemek parc. č. 629/31 zahrada o výměře 61 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.28.

37. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 48 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.29.

38. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1712 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.30.

39. záměr pronajmout nebytové prostory ¬– garážové stání č. 14 o výměře 18,90 m2 v 1. PP 
budovy č. p. 484 (objekt občanské vybavenosti), Peškova č. o. 1,  na pozemku parc. č. st. 
861 zast. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 

40. předběžný záměr směnit pozemek parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 2 264 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek parc. č. 
415/20 orná půda o výměře 162 m2, část pozemku parc. č. 415/19 ostat. pl. o výměře 
1 150 m2 a část pozemku parc. č. 416/11 ostat. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r.o. Výměry částí pozemků budou 
upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 2.32.  

41. předběžný záměr prodat části pozemků parc. č. 247/1 o výměře 310 m2 a  parc. č. 1066  
o výměře 227 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Výměry částí pozemků 
budou upřesněny po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 

42. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1134/1 ostat. pl. o výměře 250 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.34.

43. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 95 m2 ve 4.NP budovy č.p. 433 (objekt 
k bydlení), Horní náměstí č.o. 21, na pozemku parc. č. st. 372, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, občanskému sdružení ISIS dle důvodové zprávy bod 
č. 2.35.    

44. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 255 m2 v 1.PP a 1.NP budovy č. p. 194 
(objekt k bydlení), Dolní náměstí č. o. 7, na pozemku parc. č. st. 615, zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, společnosti Bronislava Paučková s.r.o. 
za účelem provozování prodejny textilu LITEX a galerie  – změna účelu části nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 2.36.

45. záměr směnit část pozemku parc. č. 678/33 orná půda o výměře 108 m2 (dle GP parc. č. 
678/33 orná půda)  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za části pozemků parc. č. 679/3 orná půda o výměře 51 m2 (dle GP parc. 
č. 679/15 orná půda) a parc. č. 678/42 orná půda o výměře 36 m2 (dle GP parc. č. 678/57 
orná půda), oba v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti REFI 
DEVELOPMENT s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č.  2.37.   

46. záměr prodat část pozemku parc. č. 1448/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1448/3 ostat. pl.) 
o výměře 146 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 2.38.

47. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 16. 4. 2012 na pronájem částí pozemků parc. č. 1063 o výměře 2 m2, 
parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 631/1 o výměře 1 m2, parc. č. 238/1 o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 589/5 o výměře 1 m2 a parc. 
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č. 134/5 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se 
společností TIP STUDIO REKLAMA s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č.  3.4. 

48. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/1/2010/Plh ze dne 1. 2. 2010 na 
pronájem částí interiéru podzemního parkoviště umístěného na pozemcích parc. č. 428/5 
ostatní plocha, parc. č. 858/21 ostatní plocha, parc. č. 624/18 ostatní plocha, parc. č. 920 
ostatní plocha a části pozemku parc. č. 921 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc uzavřené se společností two brothers media s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5.

49. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 
5 833 m2 a částí 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 pronajatých společnosti TRŽNICE HOPA, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.6.

50. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/4648/2010-
OOLM ze dne 21. 12. 2010 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle důvodové zprávy bod č. 3.7.

51. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/3174/2009-
OOLM ze dne 30. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2010 s ČR – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových dle důvodové zprávy bod č. 3.8.

52. prodloužení termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2013 
u pronájmu s následným prodejem části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
3.9.

53. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. 
o výměře 260 m2 a části pozemku parc. č. 1291/2 ostat. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.

54. pronájem částí pozemků parc. č. 265/459  ostat. pl. o výměře 1 m2 a  parc. č. 586/1 
ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 235/26 orná půda o výměře 1 m2  
a parc. č. 350/6 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Povel, 959/10 ostat. pl. o výměře 1 m2, 
parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 842/5 ostat. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 
576/2 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 913/42 orná půda o výměře 
1 m2, parc. č. 168/18 ostat. pl. o výměře 1 m2, parc. č. 580/1 o výměře 1 m2 a  parc. č. 
520/1 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 750 ostat. pl. o výměře 1 m2 
a parc. č. 555/7 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 124/9 
ostat. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 125/8 ostat. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-
město, parc. č. 144/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 34/1 ostat. 
pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, vše obec Olomouc společnosti VENDI s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.11.

55. pronájem části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 

56. pronájem části pozemku parc. č. 1930 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.13. 

57. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích  parc. č. 94/96, parc. č. 94/58, parc. č. 94/33, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1,  
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parc. č. 94/5, parc. č. 94/91,  parc. č. 124/11, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc- město, vše  
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 94/96, parc. č. 94/58, 
parc. č. 94/33, parc. č. 94/12, parc. č. 145/1,  parc. č. 94/5, parc. č. 94/91,  parc. č. 124/11, 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP 
Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

59. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 94/96, parc. č. 94/58, parc. č. 94/33, 
parc. č. 94/12, parc. č. 145/1,  parc. č. 94/5, parc. č. 94/91,  parc. č. 124/11, vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Olomouc-město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.14.

60. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích  parc. č. 94/5,  parc. č. 93/27,  parc. č. 93/114,  parc. č. 123/1, vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

61. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 94/5,  parc. č. 93/27,  
parc. č. 93/114,  parc. č. 123/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

62. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 94/5,  parc. č. 93/27,  parc. č. 93/114,  
parc. č. 123/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

63. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích  parc. č. 94/5, parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, parc. č. 123/1,  vše ostat. pl.,  
vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  
dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

64. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 94/5, parc. č. 93/27, 
parc. č. 93/114, parc. č. 123/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec 
Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

65. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 94/5, parc. č. 93/27, parc. č. 93/114, 
parc. č. 123/1, vše ostat. pl.,  vše v k. ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.
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66. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. 
Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. 
Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 3.14.

67. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  
parc. č. 146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad 
pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

68. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 146/1, 
vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 
vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP 
Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

69. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. 
Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. 
Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 3.14.

70. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat 
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  
parc. č. 146/1, vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad 
pozemkem parc. č. 139/1 vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti SMP Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

71. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 145/1, parc. č. 93/22,  parc. č. 146/1, 
vše ostat. pl., a na mostu na ul. Masarykova přes řeku Moravu nad pozemkem parc. č. 139/1 
vodní plocha, vše v k.ú. Olomouc – město, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP 
Net, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.14.

72. pronájem nebytového prostoru o výměře 30,67 m2 v 1.NP, vchod č. 2, budovy č. p. 587, 
594 (stavba občanského vybavení), Slovenská č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 7/1, 7/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3.

73. pronájem nebytového prostoru o výměře 24,87 m2 v 1.NP, vchod č. 3, budovy č. p. 587, 
594 (stavba občanského vybavení), Slovenská č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 7/1, 7/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3.
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74. pronájem nebytového prostoru o výměře 15,33 m2 v 1.NP, vchod č. 2, budovy č. p. 587, 
594 (stavba občanského vybavení), Slovenská č. o. 5, na pozemku parc. č. st. 7/1, 7/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3.

75. uzavření dohody o užívání společné věci části východní obvodové stěny výtahové 
šachty, dle zákresu snímku v katastrální mapě, u vstupu do podchodu k vlakovému nádraží 
umístěné na části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 
921 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4.    

76 uzavření dohody o užívání společné věci východní obvodové stěny větrací šachty 
podzemního parkoviště umístěné na části pozemku parc. č. 624/42 ostat. pl. o výměře 5 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  

77. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytových prostor o výměře 49,44 m2 ve 2.NP 
budovy č.p. 367 (objekt občanské vybavenosti), Horní náměstí č.o. 5, na pozemku parc.č.st. 
326, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, občanskému 
sdružení NOPO dle důvodové zprávy bod č. 4.5.    

78. výpověď z nájmu nebytových prostor o výměře 252,74 m2 v 1.NP, o výměře 288 m2 
v 1.PP, o výměře 12,60 m2 v  1.NP budovy č. p. 27 (objekt občanské vybavenosti), Dolní 
náměstí č. o. 38, na pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc 
– město, obec Olomouc, nájemci ELLAN GASTRO, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 4.6.

79. odpočet vložených investic ve výši 180.000,- Kč vč. DPH z nájemného v nebytových 
prostorách pronajatých nájemci xxxxxxxxxxxxx o výměrách 72m2 v domě U Hradeb 2, 77 m2 
v domě Horní nám. 5, 85 m2 a 160 m2 v domě Masarykova 3, Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.7. 

80. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 29. 1. 2010 
uzavřené mezi ČR – Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a statutárním městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.

81. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 
100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 

82. pronájem pozemku parc. č. 1654/4  orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.10.

83. uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/51/2009/S uzavřené se 
společností HOPI POPI, a.s. 

84. zúžení předmětu nájmu a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. 186 N 05/21 ze dne 
23. 8. 2005 uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín o část pozemku parc. č. 812/33 
orná půda o výměře 3 570  m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a úpravu výše nájemného dle 
důvodové zprávy bod č. 5.12. 

85. pronájem 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. 5.12.
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2. souhlasí
1. pro účel podání žádosti o dotaci nájemcem areálu společností Technickými službami 
města Olomouce, a.s. - s budoucími stavebními úpravami v souvislosti se zvýšením kapacity 
dotřiďovací linky v areálu bývalé panelárny Chválkovice dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

2. s tím, že na demolici haly C bude uvolněna v roce 2012 rezervovaná částka 450.000,- Kč 
z rozpočtu OŽP a zbývající část do výše celkového rozpočtu demolice (max. 2,4 mil. Kč) 
bude nárokována v rozpočtu roku 2013 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

3. s podnájmem nebytového prostoru o výměře 29,64 m2 ve 3.NP budovy č.p. 27 (objekt 
občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 38, na pozemku parc.č.st. 450/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, pro o.s. Amelie dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8.    

3. nevyhovuje žádosti
1. společnosti GEMO SPORT a.s. o uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. MAJ-PR-
J/5/2012 ze dne 12. 6. 2012 dle důvodové zprávy bod č.  1.3. 

2. manželů xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

3. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1060/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2.

4. společnosti outdoor akzent s.r.o. o změnu smluvních podmínek u pronájmu částí pozemků 
1025/23 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, parc. č. 532/1 ostat. pl. o výměře 2 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček a parc. č. 19/3 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, vše obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3.

5. sdružení Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s. o změnu smluvních podmínek 
u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 193,83 m2 v 2.NP budovy č.p. 194 (objekt 
k bydlení), Dolní náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc -
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.

6. sdružení Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s. o změnu smluvních podmínek 
u pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 134,34 m2 v 1.NP budovy č.p. 194 (objekt 
k bydlení), Dolní náměstí č.o. 7, na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl., vše v k. ú. Olomouc -
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.

7. paní xxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného u nebytového prostoru o výměře 64,10 m2 
v 1.NP budovy č.p. 192, 193 (objekt občanské vybavenosti), Dolní náměstí č.o. 8, 9, na 
pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.   

8. paní xxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek ve věci doby nájmu u nebytového prostoru 
o výměře 64,10 m2 v 1.NP budovy č.p. 192, 193 (objekt občanské vybavenosti), Dolní 
náměstí č.o. 8, 9, na pozemku parc. č. st. 614, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc 
– město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.   

9. společnosti SMP Net, s. r. o.  o úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami a provozováním distribuční soustavy 
středotlakého a nízkotlakého plynovodu na pozemku parc. č. 800/4 ostat. pl. v k. ú. Nová 
ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s. r. o.  dle důvodové zprávy bod č. 
5.1.
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10. pana xxxxxxxx o prominutí náhrady za užívání pozemků parc. č. 479/32 o výměře 58 m2 
a parc. č. 479/33 o výměře 26 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve výši 
nájemného, tj. 75,- Kč/m2/rok, za dva roky zpětně do dne převodu vlastnického práva dle 
důvodové zprávy bod č. 5.19.

4. ukládá
náměstkovi primátora RNDr. Janu Holpuchovi, Ph.D.  zadat  prostřednictvím společnosti 
Technické služby města Olomouce, a.s. demolici haly C dle znaleckého posudku Ing. 
Jaromíra Vrby, CSc. a s tím související uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě majetku 
ze dne 1.10.2009 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc  a Technickými službami 
města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1.
T: 4. 9. 2012
O: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

5. ukládá
odboru majetkoprávnímu dát podnět stavebnímu úřadu k zahájení řízení o odstranění stavby 
dláždění nacházející se na části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru

6. ukládá
odboru ekonomickému zajistit projednání úpravy zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce spočívající ve zúžení nemovitého majetku, s kterým má právo 
příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce hospodařit, o část pozemku parc. č. 478/2 
ostat. pl. (dle GP parc. č. 478/7 ostat. pl. o výměře 6 m2) v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
v Zastupitelstvu města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

7. ukládá
odboru majetkoprávnímu vyzvat paní xxxxxxxx k odstranění reklamního zařízení umístěného 
na části pozemku parc. č.  1060/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
a vyzvat paní xxxxxxxxx k uhrazení náhrady za užívání části pozemku parc. č.  1060/3 ostat. 
pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc odpovídající nájemnému ve výši 3.000,-
Kč/m2 reklamní plochy/rok za období od 1. 8. 2011 do dne odstranění reklamního zařízení 
dle důvodové zprávy bod č. 3.2.   
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru

8. uděluje
souhlas společnosti STAFOS REAL, s.r.o. s podnájmem části pozemku parc. č. 812/33 orná 
půda o výměře 3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pro Zemědělské družstvo Slavonín 
dle důvodové zprávy bod č. 5.12.

9. revokuje
1. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2012, bod programu 2, bod 1.2. dodatku k důvodové zprávě 
ve věci  schválení změny smluvní podmínky ve smlouvě o udělení souhlasu s demolicí č. 
MAJ-PR-J/10/2011/Hr ze dne 26. 7. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc 
a společností IP systém a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

2. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2012, bod programu 2, bod 1.2.  dodatku k důvodové zprávě 
ve věci uložení náměstkovi primátora RNDr. Janu Holpuchovi, Ph.D.  písemně informovat 
prostřednictvím společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. společnost IP systém 
a.s. o dokončení opravy střešního pláště haly C, a to nejpozději následující den po 
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dokončení opravy střešního pláště haly C dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

3. usnesení RMO ze dne 27. 3. 2012 bod programu 2, bod 3.7. důvodové zprávy ve věci 
schválení pronájmu části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 500 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19.

4. usnesení RMO ze dne 29. 5. 2012, bod programu 2, bod 3.17 ve věci schválení pronájmu  
vnější obvodové stěny výtahové šachty u vstupu do podchodu k vlakovému nádraží 
umístěné na části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 
921 ostat. pl. o výměře 4 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ARES CZ 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.4.

5. usnesení RMO ze dne 24. 4. 2012, bod programu 2, bod 3.7. ve věci schválení pronájmu 
části větrací šachty podzemního parkoviště umístěné na části pozemku parc. č. 624/42 ostat. 
pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ARES CZ s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č.  4.4.  

10. pověřuje
vedoucí odboru majetkoprávního a vedoucí oddělení právního odboru majetkoprávního 
podepisováním smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení 
věcného břemene, návrhů na vklad práv odpovídajících věcnému břemeni do katastru 
nemovitostí a potvrzení o nabytí účinnosti smluv u všech  smluv vztahujících se 
k nemovitému majetku ve vlastnictví či nabývanému do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.15.

11. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. uzavření dohody o zrušení závazku mezi společností IP systém a.s. a statutárním městem 
Olomouc vyplývajícího ze smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. MAJ-PR-BDS/1/2011/Hr 
na část pozemku parc. č. st. 613/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1.

2. prodej budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 1279 zast. 
pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve 
výši 805 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 

3. prodej pozemků parc. č. 849/3 orná půda o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 orná 
půda o výměře 4 919 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Moravia Star Invest 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 23 863 868,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 

4. výkup pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 m2 
a parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu  
ve výši 33.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7.

5. darování pozemku parc. č. 560/4 ostat. pl. o výměře 163 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví společnosti Nestlé Česko s.r.o. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8.

6. doplnění smluvních podmínek u  smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. 
č. 584/1 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s Univerzitou Palackého 
v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
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7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4  orná půda 
o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 277 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.10.

8. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-
BKS/36/2009/S uzavřené se společností HOPI POPI, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 5.11.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 812/33 orná půda 
o celkové výměře 3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se společností STAFOS REAL, 
s.r.o. při kupní ceně ve výši 4 550 073,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.12.

10. prodej pozemku parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel 
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 6 750,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.13.

11. prodej části pozemku parc. č. 1116/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1116/8 ostat. pl.) 
o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti HOTELPARK STADION a.s. 
za kupní cenu ve výši 71 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.15.

12. prodej pozemků parc. č. st. 1240/1 zast. pl. o výměře 55 m2 a parc. č. 648/3 zahrada 
o výměře 829 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a to ideální podíl 1/4 shora 
uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 243 100,- Kč, ideální podíl 
1/4 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 243 100,- Kč 
a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
486 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.16.

13. prodej pozemku parc. č. 335/7 zahrada o výměře 68 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 104 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.17.

14. prodej pozemku parc. č. st. 1703 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  za kupní cenu ve výši 
14 000,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.18.

15. prodej pozemků parc. č. 479/32 o výměře 58 m2 a parc. č. 479/33 o výměře 26 m2, vše 
ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu xxxxxxx za kupní cenu ve výši 69 700,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 5.19.

16. prodej budovy bez čp/če (zemědělská stavba) s pozemkem parc. č. st. 716 zast. pl. 
o výměře 41 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví 
manželů xxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 53 000,- Kč a paní xxxxxxxxxxxx
(ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 53 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.20.  

17. uzavření darovací smlouvy na id 657/1000 infrastrukturních staveb  vodovodu, 
kanalizace, komunikace vozidlové, komunikace pěší, odstavných stání a veřejného 
osvětlení, vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkční dům TINO, Olomouc – Nové Sady“, na 
pozemcích parc. č. 417/4 zahrada, parc. č. 628/2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 
622/14 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc , mezi 
společností TRNY s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným 
v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě id 657/1000 staveb 6.514.065,17 Kč, včetně DPH  
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 

18. uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace vybudované v rámci stavby 
„Novostavba RD a garáže na parc. č. 741, k. ú. Slavonín“,  na pozemcích parc. č. 776/1 orná 
půda, parc. č. 776/3 orná půda a parc. č. 1157/1 ostatní plocha, ostatní, komunikace, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi  manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako dárci a statutárním 
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městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši  
370.603,-  Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.2. 

19. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby veřejného osvětlení, komunikace, 
parkoviště a chodníků, budované v rámci stavby „BYTOVÉ DOMY NA DLOUHÉ -
OLOMOUC“,  na pozemcích parc. č. 98/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 105/60 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 105/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 109/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 282 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 289 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 290/1 ostatní plocha, zeleň, vše 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností GEMO 
OLOMOUC, spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 6.3.

20. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby veřejného 
osvětlení, komunikace, parkoviště a chodníků, budované v rámci stavby „BYTOVÉ DOMY 
NA DLOUHÉ - OLOMOUC“,  na pozemcích  parc. č. 98/9 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 105/60 ostatní plocha, ostatní komunikace,  parc. č. 105/78 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, , parc. č. 282 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 289 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 290/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 300,- Kč, 
včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 6.4.

21. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxx, 
ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 a 
parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú.  Slavonín, obec Olomouc, 
nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města 
Olomouce, ale jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.5.

12. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
1. žádosti společnosti STAVES s.r.o. o prodej budovy č. p. 143 (objekt technického 
vybavení) na pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 
1279 zast. pl. o výměře 217 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) dle 
důvodové zprávy bod č. 1.5.

2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 
35 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8.

3. žádosti manželů xxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 670/34 orná půda o výměře 562 m2 
a parc. č. 670/38 orná půda o výměře 572 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9.

4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 1843/95 orná půda o výměře 
3 402 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za pozemky parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 
1 291 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.13.

5. žádosti společnosti Truck House s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 85/2 orná půda o výměře 
3 504 m2 a parc. č. 90/2 ostat. pl. o výměře 2 423 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.

6. žádosti společnosti SMP Net, s. r. o.  o prodej části pozemku parc. č. 800/4 ostat. pl. 
o výměře 35 m2 v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.
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7. žádosti společnosti AUTOMON servis s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda 
o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2.

8. žádosti pana xxxxxx o prodej dřevěného přístřešku – skladu a zděné hospodářské budovy 
s pozemkem parc. č. 1904 zahrada o výměře 1670 m2, pozemku parc. č. 1903 orná půda o 
výměře 206 m2 a hospodářské budovy s částí pozemku parc. č. 992 zast. pl. o výměře 
582 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 5.3.

9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 7/2 zahrada o výměře 90 m2 
v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.4.

10. žádosti pana xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.5.

11. žádosti pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1672/4 orná půda o výměře 684 m2 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.6.

12. žádosti společnosti Nestlé Česko s.r.o. o výkup pozemku parc. č. 560/4 ostat. pl. 
o výměře 163 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Nestlé Česko 
s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.8.

13. žádosti ČR – Ministerstva obrany ČR, VUSS Brno o výkup pozemků parc. č. 612/7 ostat. 
pl. o výměře       1 538 m2 a parc. č. 612/29 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.21.

13. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
1. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 34 důvodové zprávy ve věci 
nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. o výměře 
46 m2 v  k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

2. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2011, bod programu 3, bod 9 dodatku důvodové zprávy ve 
věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 516/1 ostat. pl. 
o výměře 46 m2 v  k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.

3. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 10 dodatku důvodové zprávy ve 
věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 38 m2 (dle GP parc. č. 
76/6 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
33 331,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.16.

4. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 11 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 76 orná půda (dle GP parc. č. 76/5 orná půda) o výměře 39 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 34 031,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 

5. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 50 důvodové zprávy ve věci  
schválení odprodeje pozemků parc. č. st. 903 zast. pl. o výměře 2 264 m2, parc. č. 415/2 
ostat. pl. o výměře 1 825 m2 a parc. č. 415/24 ostat. pl. o výměře 721 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc společnosti Billa Reality spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 14 409 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 

6. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 5 ve věci schválení výkupu 
pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 m2 a parc. č. 
1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
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z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu  
ve výši 19.400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.7.

7. část usnesení ZMO ze dne  9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 
104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.14. 

8. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 44 důvodové zprávy ve věci 
revokace části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy 
ve věci výše kupní ceny při prodeji části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle 
GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxx
a schválení kupní ceny ve výši 54 370,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 
5.14.

14. doporučuje zastupitelstvu města
1. trvat na svém usnesení ze dne 25. 4. 2012 ve věci nevyhovění žádosti společnosti "M.K. 
Harazin, společnost s ručením omezeným" (spol. s r. o.) o prodej pozemků parc. č. 862 
zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.

2. trvat na části usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod důvodové zprávy 
31, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku k následujícímu využití ve veřejném 
zájmu parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, v k.ú. Neředín – účel – veřejná zeleň ve 
vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to 
z důvodu veřejného zájmu  za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město 
Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma 
zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 
10 let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po 
dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům 
a po dobu 10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši 
evidenční hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod č. 5.21.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 2.

3 Prodej domů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej budovy č. p. 423 (Švédská 1)  na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha 
a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše 
v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti 
Finesa Reality, spol. s r. o., za kupní cenu celkem ve výši 15.515.000,- Kč, z toho za budovu 
13.419.920,- Kč a za pozemek 2.095.080,- Kč,  splatnou do 20 dnů od uzavření kupní 
smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1.

3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce společnosti IES MORAVIA REAL a. s. ve věci prodeje budovy č. p. 423 (Švédská 1)  
na pozemku parc. č. st. 410, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 410, 
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.1.

4. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení přijaté kauce ve výši 2.250.000,- Kč 
společnosti IES MORAVIA REAL a. s., dle důvodové zprávy bod 1.1.
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování budovy č. p. 808 (Řezníčkova 8) na pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  388 m2, 
a pozemku parc. č. 55/2, zahrada, o výměře 719 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, Charitě Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit
ponechání bytové jednotky č. 962/75 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku parc. č. 
st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na 
společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 607/41801 na 
pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.5.

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. 
st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na 
společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.151.810,- Kč, z toho za jednotku  
1.395.454,- Kč  a za pozemek 756.356,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět
nabídce xxxx ve věci prodeje bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) 
na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.

9. bere na vědomí
odstoupení od nabídky koupě bytové jednotky č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) 
na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, doručené panem xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6.

10. ukládá
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení  přijaté kauce ve výši 10.000,- Kč, xxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 1.6.
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

11. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 117/6 v domě č. p. 117 (Černá cesta 43) na pozemku parc. 
č. st. 349, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 682/14048 na 
společných částech domu č. p. 117, v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou 
obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši  924.000,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.320.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 22. 10. 2012 do 17:00 
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hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA ČERNÁ CESTA 43“. 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 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 11. 09. 2012 a dne 09. 10. 2012 vždy v 8:30 hod, dle důvodové zprávy bod 
1.7.

12. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) na pozemcích 
parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/27626 na pozemcích parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní 
cenu ve výši 917.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.310.000,- Kč). 
Nabídky budou doručeny do 22. 10. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města 
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny 
v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ 
NABÍDKA ZIKOVA 5“. 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 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 nemovitosti se uskuteční dne 
11. 09. 2012 a dne 09. 10. 2012 vždy v 10:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.8.

13. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) na pozemku parc. 
č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na 
společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na 
pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 770.000,- Kč (cena 
obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.100.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
22. 10. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA CHARKOVSKÁ 7“. 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 
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 11. 09. 2012 a dne 09. 10. 2012 
vždy v 9:00 hod, dle důvodové zprávy bod 1.9.
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14. 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 
1.050.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 1.500.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 22. 10. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, 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 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 11. 09. 2012 
a dne 09. 10. 2012 vždy v 9:30 hod, dle důvodové zprávy bod 1.10.

15. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 607/8 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) na pozemku parc. č. 
st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
společných částech domu č. p. 607 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 722/14947 na 
pozemku parc. č. st. 982, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Neředín, obec Olomouc, 
formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.109.500,- Kč (cena obvyklá dle 
znaleckého posudku činí 1.585.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 22. 10. 2012 do 17:00 
hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA STIBOROVA 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 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 11. 09. 2012 a dne 09. 10. 2012 vždy v 10:30 hod, dle důvodové zprávy bod 
1.11.

16. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 1202/3 v domě č. p. 1202 (Horní Lán 25) na pozemku 
parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na společných částech domu č. p. 1202 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
879/6573 na pozemku parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 1.806.000,-
Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 2.580.000,- Kč). Nabídky budou doručeny do 
22. 10. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých 
bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA HORNÍ LÁN 25“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. Zájemci ve své nabídce uvedou 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka bude podepsána oprávněnou 
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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 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 11. 09. 2012 a dne 09. 10. 2012 vždy v 11:00 
hod, dle důvodové zprávy bod 1.12.

17. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
2.499.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.570.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 22. 10. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
RIEGROVA 17 – Č. 394/3“. Na obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, nabídka 
bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou identifikaci 
předmětu prodeje a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (u právnických osob název, sídlo 
a IČ, u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a adresa). Nabídky musí dále 
obsahovat doklad o složení kauce ve výši 10.000,- Kč  na depozitní účet statutárního města 
Olomouce 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 13. 09. 2012 
a dne 11. 10. 2012 vždy v 9:00  hod, dle důvodové zprávy bod 1.13.

18. schvaluje
záměr prodat bytovou jednotku č. 394/4 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. 
č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, formou obálkové metody za minimální kupní cenu ve výši 
3.160.000,- Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 3.950.000,- Kč). Nabídky budou 
doručeny do 22. 10. 2012 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 
majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
RIEGROVA 17 – Č. 394/4“. 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 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 11. 09. 2012 
a dne 09. 10. 2012 vždy v 9:00  hod, dle důvodové zprávy bod 1.14.

19. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování pozemku parc. č. 1167, zahrada, s příslušenstvím, o výměře 182 m2, v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc, České republice s tím, že SMOl nebude po České republice 
požadovat náhradu za bezesmluvní užívání pozemku do doby převodu vlastnického práva, 
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dle důvodové zprávy bod 2.1.

20. schvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 380/2, ostatní 
plocha) o výměře 1431 m2, a část pozemku parc. č. 380/2, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 
380/17, ostatní plocha) o výměře 961 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.2.

21. nevyhovuje
opětovné žádosti spoluvlastníků domu č. p. 237 (Mozartova 33)  ve věci zřízení věcného 
břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, a přes 
pozemek parc. č. 381/19, zahrada, ve prospěch jednotek č. 237/1, 237/2, 237/3, 237/4 
a 237/5 v domě č. p. 237 (Mozartova 33) na pozemku parc. č. st. 284, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.

22. nevyhovuje
opětovné žádosti spoluvlastníků domu č. p. 237 (Mozartova 33)  ve věci zřízení věcného 
břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve 
prospěch pozemku parc. č. 381/19, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.3.

23. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 381/19, zahrada, o výměře 282 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 142.000,- Kč, z toho za pozemek 140.000,- Kč 
a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
-   podíl o velikosti 5797/22332 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 36.861,- Kč, 
-   podíl o velikosti 434/1861 do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  33.115,- Kč, 
-   podíl o velikosti 3235/11166 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 41.140,- Kč,
-   podíl o velikosti 1619/7444 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 30.884,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3.

24. nevyhovuje
opětovné žádosti společnosti PAC Investments Czech Republic s.r.o. ve věci zřízení 
věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 380/2, ostatní 
plocha, ve prospěch pozemku parc. č. 380/14, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.

25. nevyhovuje
žádosti xxxxxxxxxxxxx ve věci zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 380/2, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. st. 217/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5.

26. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1065, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 681 m2, a část 
pozemku parc. č. 399/3, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 399/86, ostatní plocha), o výměře 
115 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 163.765,- Kč, 
z toho pozemek parc. č. st. 1065 za kupní cenu 113.040,- Kč, část pozemku parc. č. 399/3 
za kupní cenu 47.725,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, 
a to:
-   podíl o velikosti 18/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 30.342,- Kč, 
-   podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
-   podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč, 
-   podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
-   podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč, 
-   podíl o velikosti 3/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.057,- Kč, 
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-   podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
-   podíl o velikosti 10/100 xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.857,- Kč, 
-   podíl o velikosti 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
-   podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
-   podíl 8/100 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč, 
-   podíl o velikosti 7/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 11.800,- Kč, 
-   podíl o velikosti 8/100 xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13.485,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.6.

27. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 376/18, zahrada, o výměře 217 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 160.000,- Kč, z toho za pozemek 157.500,- Kč 
a náklady 2.500,- Kč, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.7.

28. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 262, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 141.800,- Kč, z toho pozemek 
140.000,- Kč a náklady 1.800,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
-   podíl o velikosti 1184/6635 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25.304,- Kč, 
-   podíl o velikosti 1453/13270 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.526,- Kč,
-   podíl o velikosti 1544/6635 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 32.998,- Kč,
-   podíl o velikosti 1108/6635 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 23.680,- Kč,
-   podíl o velikosti 1453/13270 do SJM manželům xxxxxx za kupní cenu ve výši 15.526,- Kč,
-   podíl o velikosti 1346/19905 panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 9.589,- Kč,
-   podíl o velikosti 2692/19905 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.177,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.8.

29. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 419/52, zahrada, o výměře 89 m2, a pozemek parc. č. 419/53, 
zahrada, o výměře 93 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 
42.800,- Kč, z toho pozemek parc. č. 419/52 za 20.000,- Kč, pozemek parc. č. 419/53 za 
21.000,- Kč a náklady 1.800,- Kč, Společenství vlastníků jednotek na Šibeníku 48, dle 
důvodové zprávy bod 2.9.

30. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 64.500,- Kč, z toho za pozemek 
62.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
-   podíl o velikosti 164/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.578,- Kč,
-   podíl o velikosti 159/1000 panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.256,- Kč,
-   podíl o velikosti 234/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 15.093,- Kč,
-   podíl o velikosti 164/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.578,- Kč,
-   podíl o velikosti 121/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.804,- Kč,
-   podíl o velikosti 158/1000 paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.191,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.10.

31. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze přes budovu č. p. 
109, na pozemku parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří,  a pozemek parc. č. st. 107, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 
328/23, zahrada, v k. ú. Povel, obec Olomouc se spoluvlastníky domu č. p. 109, na pozemku 
parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 2.10.
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32. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1056/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 293 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 72.500,- Kč, z toho za pozemek 
70.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:
-   podíl o velikosti 482/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.227,- Kč,
-   podíl o velikosti 254/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč,
-   podíl o velikosti 599/10831 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši  4.010,- Kč,
-   podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši  4.833,- Kč,
-   podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč
-   podíl o velikosti 254/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.700,- Kč
-   podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč
-   podíl o velikosti 508/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč
-   podíl o velikosti 358/10831 do SJM  manželům xxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.396,- Kč
-   podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč
-   podíl o velikosti 599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč
-   podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxx  za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč
-   podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč
-   podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč
-   podíl o velikosti 361/21662 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč
-   podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč
-   podíl o velikosti 508/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.400,- Kč
-   podíl o velikosti 519/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3.474,- Kč
-   podíl o velikosti 173/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč
-   podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč
-   podíl o velikosti 173/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.158,- Kč
-   podíl o velikosti 722/10831 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.833,- Kč 
-   podíl o velikosti  599/10831 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč
-   podíl o velikosti  361/21662 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.208,- Kč
-   podíl o velikosti 599/10831 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.010,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.11.

33. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne  20. 06. 2012 bod 4, část 9, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1396, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za 
kupní cenu ve výši 106.500,- Kč, z toho za pozemek 104.000,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   podíl o velikosti 251/1619 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.511,- Kč,
-   podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 36.065,- Kč,
-   podíl o velikosti 601/3238 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19.767,- Kč,
-   podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.659,- Kč,
-   podíl o velikosti 266/1619 do SJM xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.498,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.12.

34. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. st. 1396, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 416 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 109.000,- Kč, z toho za pozemek 
106.500,- Kč a náklady 2.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
-   podíl o velikosti 251/1619 paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.899,- Kč,
-   podíl o velikosti 2193/6476 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 36.911,- Kč,
-   podíl o velikosti 601/3238 paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 20.231,- Kč,
-   podíl o velikosti 1013/6476 do SJM manželům xxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.050,- Kč,
-   podíl o velikosti 266/1619 do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 17.909,- Kč,
dle důvodové zprávy bod 2.12. 



23

35. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 38, ve věci schválení prodeje části pozemku parc. 
č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha), o výměře 1171 m2, 
a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 406.892,- Kč, z toho 
pozemek dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha, za 317.129,- Kč, pozemek parc. č. 299, 
ostatní plocha, za 82.871,- Kč a náklady 6.892,- Kč, Společenství jednotek domu Bořivojova 
10, 12 Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13.

36. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení ze dne 29. 02. 2012, bod 5, část 40, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 240/1, 
ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní plocha), o výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu celkem ve výši 15.797,- Kč, z toho za pozemek 
15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl 
o velikosti 8/16 do SJM manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 
1/16 xxxxxxxxxx za kupní cenu 987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
1.974- Kč a podíl o velikosti 5/16 xxxxxxxxxx za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.13

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha), 
o výměře 1171 m2, a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 
406.892,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha, za 317.129,- Kč, 
pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, za 82.871,- Kč a náklady 6.892,- Kč, Společenství 
vlastníků jednotek domu Bořivojova 10, 12 Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.13

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní plocha), 
o výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu celkem ve výši 
15.797,- Kč, z toho za pozemek 15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 8/16 do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 987,- Kč, podíl 
o velikosti 2/16 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.974,- Kč a podíl o velikosti 5/16 xxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 4.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.13.

39. schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 390/9, zahrada,o výměře 24,50 m2, v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.14.

40. schvaluje
pronájem částí pozemku parc. č. 390/9, zahrada, o výměře 24,38 m2, 13,80 m2 a 15,60 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.15.

41. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
103 m2, v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.16.

42. schvaluje
k bytové jednotce č. 918/6 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 262/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, úplatné zřízení věcného 
břemene obsahující právo umístění, zřízení a provozování  kabelové skříně NN – SS 100 na 
budově č. p. 918, na pozemku parc. č. st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
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Hodolany, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s, za jednorázovou 
úhradu 1.000,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod 3.1.

43. schvaluje
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo přístupu a užívání budovy č. p. 19 
(Dolní náměstí 47) na pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace veřejného osvětlení: přívodní a odvodní 
kabely a kotva ve fasádě držící ocelové lano, na kterém je umístěno svítidlo, ve prospěch 
společnosti Technické služby města Olomouce, a.s., dle důvodové zprávy bod 3.2.

44. schvaluje
výpovědi z nájmu pozemku parc. č. 109/4, zahrada, v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc 
panu xxxxx, paní xxxxx a panu xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 4.1.

45. schvaluje
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 614 - 2 parkovací místa o výměrách 13,75 m2 
a 13,75 m2 v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, Státnímu fondu rozvoje bydlení, dle 
důvodové zprávy bod 4.2.

46. ukládá
odboru majetkoprávnímu zajistit stavební povolení na oddělení budov č. p. 201 (Dolní 
náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, a  č. p. 200 (Dolní 
náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město,  obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 5.1.
T: 30. 10. 2012
O: vedoucí majetkoprávního odboru

47. ukládá
odboru správy zajistit provedení stavebního oddělení – zazdění průchodu - budov č. p. 201 
(Dolní náměstí 1) na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, a  č. p. 200 
(Dolní náměstí 2) na pozemku parc. č. st. 621, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město,  obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 5.1.
T: 27. 11. 2012
O: vedoucí odboru správy

48. ukládá
společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s,. zajistit zazdění stavebního propojení  mezi 
domy Dolní nám. 47 a Dolní nám. 48, dle důvodové zprávy bod 5.2.
T: 16. 10. 2012
O: ředitel Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.

4 Majetkoprávní záležitosti OI
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření směnné smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 176/3 ostatní plocha, ostatní 
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komunikace o výměře 225 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za pozemek parc.č. 172/7 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 216 m2 v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a stavbu stodoly - jiná stavba 
bez čísla popisného a evidenčního, která se na tomto pozemku nachází, ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx, dle bodu 1 důvodové zprávy.

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1406/7 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 28 m2 v k.ú. Chválkovice, který je ve vlastnictví  Olomouckého kraje 
s příslušností hospodařit s majetkem náležející Správě silnic Olomouckého kraje. Statutární 
město Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 2 důvodové zprávy.

4. doporučuje zastupitelstvu města revokovat
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 25.4.2012 v bodě, kterým bylo 
schváleno uzavření darovací smlouvy na nově vzniklé pozemky parc. č. 98/18 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 37 m2, parc.č. 98/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 
m2 a parc. č. 98/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Pavlovičky, parc. č. 
1413/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2, parc. č. 1413/10 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 72 m2, parc. č. 1413/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 a parc. 
č. 1413/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Chválkovice, vše obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem náležející 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež je dárcem výše uvedených pozemků. Statutární město 
Olomouc je stranou obdarovanou, dle bodu 3 důvodové zprávy.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.

5 Veřejná zakázka č. 12057 - zadání 
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
zadání veřejné zakázky s názvem „Palackého - odbočovací pruh“ archivní číslo 12057 
uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5.

6 Veřejná zakázka č. 12101 - 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 „ZŠ Rožňavská – sportujeme společně“ archivní číslo 12101.
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ.

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.
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3. pověřuje
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou.

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1.

7 Veřejná zakázka č. 12099 - zadání
Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Vojenský hřbitov Černovír – obnova zeleně“ archivní číslo 12099 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 5. 2.

8 Bytové záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu 

2. schvaluje
uzavření nájemních smluv na městské byty:
a) Horní náměstí 18, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1a)
b) Horní náměstí 21, Olomouc, č.b. 5, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy  bod 1b)
c) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c)
d) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 45, o velikosti 1+kk s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1d)
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 22, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1e)
f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+1 se xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1f)                  
g) Černá cesta 12, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 2+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1g)
h) Černá cesta 13, Olomouc, č.b. 12, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1h)
i) Černá cesta 14, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle  důvodové zprávy bod 1i)
j) Černá cesta 19, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1j)
k) Školní 1, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 2+1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1k)
l) Synkova 8, Olomouc, č.b. 26, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1l)
m) U Letiště 4, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1m)
n) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 6, o velikosti 2+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1n)            
o) Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 2+1 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1o)             
p) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1p)
q) Ztracená 3, Olomouc, č.b. 3, o velikosti 3+1 s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1q) 
r) Dolní náměstí 2, Olomouc, č.b. 9, o velikosti 1+kk s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 1r)
s) Synkova 13, Olomouc, č.b. 10, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2)
t) Peškova 2, Olomouc, č.b. 4, o velikosti 2+kk se xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3a)
u) Topolová 4, Olomouc, č.b. 7, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3b)
v) U Letiště 2, Olomouc, č.b. 13, o velikosti 1+1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4a) 
w) Topolová 1, Olomouc, č.b. 34, o velikosti 1+1 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4b) 
x) Jiráskova 10B, Olomouc, č.b. 2, o velikosti 1+1, s xxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4c) 
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y) Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 59, o velikosti 0+2 s xxxxxx dle důvodové zprávy bod 4d)
z) Družební 4, Olomouc, č.b. 1, o velikosti 1+3, se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5)

3. souhlasí
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou:
a) na 2 roky s nájemci:
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc
Moravské divadlo Olomouc, Dolní nám. 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, Černá cesta 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Nedbalova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxx, xxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxx, xxxxxxx, Topolová 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc
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b) na 2 roky – DPS s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 90, Olomouc

c) na 1 rok s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc

d) na půl roku, 3 měsíce s nájemci:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám. 6 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a, b, c, d)

2. s neprodloužením nájemních smluv:
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a, b, c, d, e, f)

3. se snížením nájemného na částku 52,- Kč/m2/měsíc u bytu č. 3 v domě Horní 
náměstí 21, Olomouc dle důvodové zprávy bod 8)

4. nevyhovuje
 1. žádosti xxxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného dle důvodové zprávy bod 9)
 2. žádosti xxxxxxx o revokaci usnesení Rady města Olomouce ze dne 17.7.2012 o vyklizení 
bytu dle důvodové zprávy bod 10)

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 6.

9 Rozpočtové změny roku 2012
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2012

2. schvaluje
rozpočtové změny roku 2012 dle důvodové zprávy

3. ukládá
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2012
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 7.

10 Výsledky hospodaření SMOl k 31. 7. 2012 a prognóza plnění 
rozpočtu k 31. 12. 2012

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku
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2. ukládá
ve spolupráci s příslušnými náměstky a jejich odbory dopracovat návrh úspor v souladu 
s dodatkem důvodové zprávy
T: 18. 9. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

3. ukládá
řešit cash flow na konci roku 2012
T: 30. 10. 2012
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 8.

11 Střednědobý rozpočtový výhled SMOl na  rok 2013 - 2015 a 
model financování na rok 2013 - 2015

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s návrhem rekapitulační tabulky dle přílohy č. 1

3. ukládá
předložit radě města finální podobu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2013 -
2015 dle diskuse
T: 4. 9. 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

4. ukládá
předložit vyhodnocení veřejné zakázky č. 11107
T: srpen 2012
O: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 9.

12 Nemilanka rešerše - studie
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
odboru investic pokračovat v dílčí přípravě dalších stupňů projektové dokumentace týkající 
se PPO na Nemilance v souladu s touto studií
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru investic
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3. ukládá
odboru koncepce a rozvoje prověřit a popř. zapracovat navrhované změny ze studie do 
nového územního plánu v závislosti na průběhu jeho projednávání
T: březen 2013
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

4. ukládá
odboru koncepce a rozvoje zajištění zpracování studie - územního vymezení poldrů dle listů 
opatření č. 7 a 8 dané studie
T: 11. 12. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 11.

13 Pořízení souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR Olomouc
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
pořízení souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy

3. ukládá
předložit na jednání ZMO návrh na pořízení souboru změn č.VIII regulačního plánu MPR 
Olomouc dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města 

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 12.

14 Plnění Strategického plánu
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se specifikací plnění prioritních cílů Strategického plánu dle přílohy č. 1

3. doporučuje zastupitelstvu města
schválit plnění prioritních cílů dle přílohy č. 1

4. ukládá
předložit specifikaci plnění prioritních cílů na nejbližším jednání Zastupitelstva města 
Olomouce
T: zasedání ZMO
O: Novotný Martin, primátor města 

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 13.
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15 Smlouva o spolupráci na projektu Inovační vouchery 
v Olomouckém kraji

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se zněním Smlouvy o spolupráci dle přílohy důvodové zprávy

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření této smlouvy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 14.

16 Bezručovy sady - Jihoslovanský památník
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. ukládá
odboru investic zajistit projektovou dokumentaci a po převodu objektu do majetku města 
stavební povolení.
T: 13. 11. 2012
O: vedoucí odboru investic

3. ukládá
odboru investic podepsat smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti s Atelierem A (Ing. Jiří Tomeček).
T: 13. 11. 2012
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.

17 Žádost o příspěvek 
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
postup dle bodu 3) b) důvodové zprávy

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.
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18 Za Školou - petice
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu.

2. schvaluje
postup dle bodu B)2 důvodové zprávy

3. ukládá
odboru investic a odboru ekonomickému zařadit akci "Rekonstrukce ul. Za Školou -
Lindnerova" do návrhu plánu pro rok 2013 jako akci prioritní
T: 4. 9. 2012
O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 

Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

4. ukládá
odboru dopravy prověřit možnost lokální opravy komunikace
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru dopravy

Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19.

19 Zvláštní užívání komunikací
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Praskova dle bodu 1. důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 20.

20 Petice - Horní Hejčínská
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
návrh odpovědi petentům dle upravené důvodové zprávy

3. ukládá
odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy
T: 18. 9. 2012
O: vedoucí odboru dopravy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 21.
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21 Hřbitov Černovír - rozhodnutí
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
s přijetím dotace ve výši až 2 787 tis. Kč na realizaci projektu Oprava vojenského hřbitova 
v Černovíře II. etapa

3. souhlasí
s postupem dle závěru důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 22.

22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s Dodatkem č.3  zřizovací listiny Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám.1 
a s Dodatkem č.3 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Dvorského 33 
dle důvodové zprávy

3. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatek č.3 zřizovací listiny Fakultní základní školy 
Olomouc, Tererovo nám.1 a Dodatek č.3 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy 
Olomouc, Dvorského 33 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 24.

23 Fakultní základní škola dr.Milady Horákové a Mateřská škola 
Olomouc - upuštění od vymáhání pohledávky a prominutí 
pohledávky

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. souhlasí
s upuštěním od vymáhání pohledávky příspěvkovou organizací Fakultní základní škola 
dr.Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, dle důvodové zprávy

3. souhlasí
s prominutím pohledávky příspěvkové organizaci Fakultní základní škola dr.Milady Horákové 
a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 dle důvodové zprávy
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4. ukládá
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru školství

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 25.

24 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2012/2013
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. povoluje
výjimky z počtu dětí v mateřských školách dle přílohy důvodové zprávy

3. povoluje
výjimku z počtu žáků na školní rok 2012/2013 příspěvkové organizaci Základní škola 
a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, dle důvodové zprávy

4. souhlasí
s dokrytím finančních prostředků na úvazky zaměstnanců školy ve výši 192.358,--Kč dle 
důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 26.

25 Periodické hodnocení práce ředitelů škol
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. ruší
Pravidla pro periodické hodnocení práce ředitelů základních a mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Olomouc dle upravené přílohy důvodové zprávy

3. ukládá
informovat ředitele škol o přijatém usnesení
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru školství

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 27.

26 Audit cestovních příkazů a cestovních náhrad zaměstnanců 
MMOl

Rada města Olomouce po projednání:
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1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 19/2012 
o zjištěních z vykonaného auditu
T: 13. 11. 2012
O: vedoucí ekonomického odboru

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 28.

27 Odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty 
z dědických řízení

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. doporučuje
Zastupitelstvu města Olomouce odmítnout nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty 
z dědických řízení dle důvodové zprávy

3. ukládá
informovat o stanovisku ZMO příslušné soudní komisaře ve smyslu důvodové zprávy
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí odboru sociálních věcí

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 29.

28 Poskytnutí dotací statutárnímu městu Olomouci
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
důvodovou zprávu

2. schvaluje
přijetí dotace dle části A. důvodové zprávy
přijetí dotace dle části B. důvodové zprávy

3. pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou:
- k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku Olomouckým krajem
- k podpisu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury ČR

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 30.
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29 Zpráva o plnění koncepce zabezpečení činností jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se záměrem ukončení projekční přípravy zbrojnice ve Chválkovicích dle důvodové zprávy

3. ukládá
odboru investic ukončit projekční přípravu rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Chválkovicích 
a zbývající prostředky určené k financování projektu vykrýt rozpočtovou změnou na odbor 
koncepce a rozvoje dle důvodové zprávy
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru investic

4. ukládá
odboru koncepce a rozvoje pořídit územní studii umístění hasičské zbrojnice ve 
Chválkovicích dle závěrečných doporučení důvodové zprávy 

T: 30. 10. 2012
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 31.

30 Aktualizace zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. ukládá
předložit návrh aktualizace zřizovacích listin jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního 
města Olomouce na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce dle důvodové zprávy
T: nejbližší zasedání ZMO
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
aktualizaci zřizovacích listin jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města 
Olomouce dle přílohy důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 32.
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31 Příspěvek Olomouckého kraje na činnost dobrovolných hasičů 
– dodatečné navýšení

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy 

3. schvaluje
spolufinancování ve stejné výši jako je výše příspěvku dle důvodové zprávy 

4. schvaluje
znění a uzavření smlouvy o  poskytnutí příspěvku dle přílohy důvodové zprávy

5. ukládá
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy
T: 18. 9. 2012
O: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 33.

32 Bytové záležitosti DPS
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle předložené 
důvodové zprávy

3. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy

4. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Rooseveltova 90, dle 
předložené důvodové zprávy

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 34.

33 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 -
Fotbalová utkání - 1. Gambrinus liga, Pohár ČP, PU ČR - SR

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
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2. uděluje
výjimku ze zákazu stanoveného v OZV č. 9/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Fotbalová utkání - 1. Gambrinus liga, Pohár 
ČP, PU ČR - SR

3. ukládá
ihned informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MPO
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 35.

34 Změny v odborných komisích
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. odvolává
- členy komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy
- člena komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR 
dle upravené důvodové zprávy

3. jmenuje
- členy komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy
- člena komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace památek MPR 
dle upravené důvodové zprávy

4. ukládá
informovat předsedy, členy a tajemníky příslušných odborných komisí o provedených 
změnách
T: 2. 10. 2012
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 36.

35 IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - změna výzvy č. 13
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se změnou výzvy č. 13 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální 
bydlení dle předložené důvodové zprávy

3. revokuje
své usnesení č. 20 ze dne 29.5.2012 v bodě č. 5 v části týkající se schválení textu výzvy č. 
13 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení
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4. schvaluje
text výzvy č. 13 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení dle 
přílohy č. 1 předložené důvodové zprávy

5. souhlasí
s vyhlášením výzvy č. 13 dle předložené důvodové zprávy

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 37.

36 IPRM – zařazení projektů
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
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: 38.

37 Malé projekty
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
upravenou důvodovou zprávu

2. schvaluje
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Novotný Martin, primátor města 
Bod programu: 39.

38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu 
o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce"

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2012

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník
Bod programu: 40.
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39 Předzahrádka (zeleň)
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
umístění předzahrádky dle důvodové zprávy

3. ukládá
informovat žadatele
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru životního prostředí

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 41.

40 Realizace akcí KMČ
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
uvedené vybrané akce k zahájení přípravy a realizace pro rok 2012

3. ukládá
odboru investic přesunout finanční prostředky pro zajištění PD na přístřešek zastávky Selské 
náměstí odboru dopravy
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru investic

4. ukládá
odboru investic přesunout finanční prostředky pro zajištění realizace přístřešků na ulici 
Kyselovská a zastávky Krematorium OVVI, který zajistí jejich realizaci prostřednictvím 
TSMO, a.s.
T: 4. 9. 2012
O: vedoucí odboru investic

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora
Bod programu: 42.

41 Žádost o schválení zahraniční cesty pro Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Droždín a Holice

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. souhlasí
se zahraniční cestou dle důvodové zprávy
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3. pověřuje
náměstkyni primátora Mgr. Evu Machovou k podpisu žádanky o přepravu k zahraniční cestě 
hasičských vozidel OLB 3372, 4M8 1421

Předložil: Machová Eva, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 43.

42 Označení vlastníka
Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora
Bod programu: 44.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

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




