
 

USNESENÍ 
 

z 91. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 12. 1. 2010  
 
 

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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním, 
pololetním a ro čním pln ěním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 12. 1. 2010 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
- s termínem plnění ročně dle části D) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A, B, C, D důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
část 7, bodu 32 usnesení Rady města Olomouce ze dne 15. 7. 2003, týkající se realizace 
protipovodňových opatření, dle části D) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 176/1 ostat. 
pl. o výměře 520 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxx      
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
3. záměr pronajmout pozemky parc. č. 945/3 orná půda o  výměře 32 120 m2, parc. č. 945/4 
orná půda o výměře 25 471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 a parc.         
č. 945/10 orná půda o výměře 2 938 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti 
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Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 425 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. 
č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ 
Reality s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 47 m2, část pozemku 
parc. č. 531/2 ostatní plocha o výměře 61 m2, vše v k. ú. Neředín, část pozemku  parc. č. 
985/3 trvalý travní porost o výměře 54 m2 a část pozemku parc. č. 849/30 orná půda             
o výměře 74 m2, vše v k. ú. Řepčín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  1116/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx – změna subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8.  
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 221/43  o výměře 4148 m2 a pozemky parc.  č. 
1299/6 o výměře 4 905 m2 a parc. č. 1300/29 o výměře 2805 m2, vše orná půda v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout část zdi o výměře reklamní plochy 0,25 m2 domu Ostružnická č.o. 4, 
č.p. 324 na pozemku parc. č. st. 273 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci 
Krajinská s.r.o., za účelem umístění reklamní výstrče dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
11. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 157,89 m2 v domě tř. Svobody č.o. 27, 
č.p. 411 na pozemku parc. č. 377/2 v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 54,74 m2 v 1. PP v budově č.p. 573 
(bytový dům) Purkyňova č.o. 3 na pozemku parc. č. st. 744 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
 
13. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 253/2 orná půda o výměře       
1 381 m2 a parc. č. 244/1 orná půda o výměře 4 865 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
14. pronájem části pozemku  parc. č. 1051/3 ostat. pl. o výměře 178 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
15. pronájem části pozemku  parc. č. 319/3 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nové Sady      
u Olomouce, obec Olomouc  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
16. pronájem pozemků  parc. č. 1248/10 orná půda o výměře 122 m2, parc. č. 1269/1 orná 
půda o výměře 432 m2 a parc. č. 1277/3 orná půda o výměře 556 m2, vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
17. pronájem části pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl.  o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc společnosti SPORTCENTRUM BEST, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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18. pronájem části pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
19. pronájem části pozemku  parc.  č.  24/25 zahrada o výměře 182 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
20. pronájem části pozemku parc. č. 21/13 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č.  255 zahrada o výměře 118 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 449/30 ostat. pl. o výměře 1154 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc se všemi součástmi a příslušenstvím  panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 
23. pronájem pozemku parc. č. 209/2 orná půda o výměře 1302 m2 v k. ú. Dětřichov nad 
Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí společnosti Dětřichovská spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 810/1 ostat. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx – rozšíření subjektu na straně nájemce a nové smluvní 
podmínky smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
25. pronájem části pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 2 m2 v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc společnosti GOLD OFFICE s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.14. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
27. pronájem pozemků parc. č. st. 654 zast. pl. a nádvoří o výměře  112 m2, parc. č.  401/43 
orná půda o výměře 22 m2 a parc. č. 401/36 orná půda o výměře 199 m2, vše v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 651 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxxxxx, panu  xxxxxxxxxxxxxxx a panu  
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře 48 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
30. pronájem části pozemku parc. č. 432/12 ostat. pl.  o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc a části pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti SGR Marketing-Service-Center, v.o.s.  dle důvodové zprávy bod          
č. 2.19. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti AB Centre s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 1086/14 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnostem MARPER spol. s r. o.  a Big Board Praha, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 
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33. pronájem pozemku parc. č. st. 373 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 406/1 zahrada o výměře 642 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.23. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 406/1 zahrada o výměře 11 m2  a pozemku parc. č. 
406/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní  
xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
36. pronájem části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 818/2 ostat. 
pl. o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 4 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 232 m2 a části pozemku 
parc. č. 818/2 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu  
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 294/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26.  
 
39. přidělení místa pro umístění pojízdného prodejního stánku pro prodej pečiva v ulici 
Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží do 1. 3. 2010 panu Alekberu 
Iljasovi za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
40. přidělení místa pro stánkový prodej společnosti NEMO COMPANY s.r.o. - lokalita č. 2 – 
ul. Legionářská prodej grilovaných kuřat do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 2.28.  
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 536/1, parc. č. 535,  parc. č. 536/2 a parc. č. 536/37, vše 
ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
včetně nových smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 4 ostatní plocha, parc. č. 9 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 24 
ostatní plocha, parc. č. 71/1 ostatní plocha, parc. č. 79 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 
81 ostatní plocha, parc. č. 372 ostatní plocha, parc. č. 392 zastavěná plocha a nádvoří, parc. 
č. 436/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 458 ostatní plocha, parc. č. 469 ostatní plocha, 
parc. č. 816 ostatní plocha, parc. č. 824 ostatní plocha, parc. č. 838 ostatní plocha, parc. č. 
852 zahrada, parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č. 1922/4 ostatní plocha, parc. č. 1929/1 
ostatní plocha, parc. č. 1931 ostatní plocha, parc. č. 783 ostatní plocha, parc. č. 440 ostatní 
plocha a parc. č. 395 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. včetně nových smluvních podmínek dle důvodové zprávy 
bod č. 2.31. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1124 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
  
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1124 ostat. 
pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  
dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
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45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1226 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
  
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1226 ostat. 
pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
  
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná 
půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 457/1 ostat. pl. a parc. č. 457/2 ostat. pl., vše v  k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.36. 
  
50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 457/1 ostat. pl. a parc. č. 
457/2 ostat. pl., vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Dalkia Česká republika, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.37.   
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN           
a kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl., parc. č.  1045/1 ost. pl.           
a kabelového vedení NN na pozemku parc.  č.  835/95 ost. pl., vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.38.  
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1678/103  orná půda a parc. č. 1678/105 orná půda,           
vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1678/41  orná 
půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti AP Služby spol.      
s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
54. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1678/103  orná půda a 
parc. č. 1678/105 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 1678/41  orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc                   
ve vlastnictví společnosti AP Služby spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
55. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
na pozemku parc. č. 57/24 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
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56. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 57/24 ostat. pl. v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc  ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 2.40. 
 
57. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 216 ostat. pl.  v k. ú. Nový Svět                
u Olomouce a parc. č. 1678/99 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc      
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
58. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 216 
ostat. pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce a parc. č. 1678/99 orná půda v k. ú. Holice                 
u Olomouce, vše  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
59. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 989/2 ostat. pl. a parc. č. 394/15 ostat. pl. v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch Obce  Křelov – Břuchotín dle důvodové zprávy bod č. 
2.42. 
  
60. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kanalizačního řadu  na pozemcích parc. č. 989/2 ostat. pl. a parc. č. 
394/15 ostat. pl. v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch Obce  Křelov – Břuchotín dle 
důvodové zprávy bod č. 2.42. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení NN na pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl. v  k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc         
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.43. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 71 ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc    
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.44. 
  
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 71 ostat. pl. 
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.44. 
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.  5/8 ostat. pl., parc. č. 94/1 ostat. pl., parc. č. 
96/3 ostat. pl., parc. č. 96/1 orná půda, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc   
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.45. 
 
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8 ostat. 
pl., parc. č. 94/1 ostat. pl., parc. č. 96/3 ostat. pl., parc. č. 96/1 orná půda, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.45. 
 
66. změnu smluvních podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. MAJ-PR-
NS/32/2009/S ze dne 14. 9. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 3.1.   
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67. pronájem části  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 společnosti two brothers media s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
68. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 320 m2 v budově č.p. 1233 (stavba 
občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1376/3 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9 dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
69. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 600,15 v 1. NP, 2. NP a 3. NP v budově 
č.p. 433 (objekt k bydlení) Horní náměstí č.o. 21 na pozemku parc. č. st. 372 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ČESKÉMU ROZHLASU – změna doby nájmu dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 
70. pronájem nebytových prostor o výměře 217,66 m2 v 2. NP v budově č.p. 434 (objekt        
k bydlení) Horní náměstí č.o. 20 na pozemku parc. č. st. 371 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ČESKÉMU ROZHLASU – změna doby nájmu dle důvodové zprávy bod         
č. 3.4.  
  
71. pronájem části zdi o výměře reklamní plochy 12,75 m2 domu I.P.Pavlova č.o. 62,  č. p. 
1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu  
xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
72. pronájem části společných prostor o výměře 0,48 m2 v 1.PP domu I.P.Pavlova č.o. 62, 
č.p. 1017 na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
společnosti MERIT GROUP, a.s., za účelem umístění nástěnného optického rozvaděče,      
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
73. pronájem části společných prostor na střeše domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017            
na pozemku parc. č. st. 1324 zast. pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti VOLNÝ, 
a.s., za účelem umístění telekomunikačního zařízení, za podmínek dle důvodové zprávy bod 
č. 3.7.  
 
74. pronájem pozemků parc. č. 1045/29 zahrada o výměře 202 m2, parc. č. 18/5 zahrada      
o výměře 71 m2 a parc. č. st. 40/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 137 m2, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
75. pronájem pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
76. pronájem pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
77. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/16/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a REKOS stavební společnost, spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod        
č. 5.1. 
 
78. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-B/13/2009/Hoa, mezi statutárním 
městem Olomouc a REKOS stavební společnost, spol. s r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 
5.2. 
 
79. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, tlakové kanalizace          
a STL plynovodu, budované v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. 
č. 394/2 v k. ú. Nemilany“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxx,  dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
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80. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu a tlakové kanalizace, 
budované v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 394/2 v k. ú. 
Nemilany“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxx,  dle důvodové zprávy bod 
č. 5.4. 
 
81. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení komunikace                  
a vodovodu, budované v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, Slavonín, parc. č. 79“, 
mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  dle důvodové zprávy bod č. 
5.5. 
 
82. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení komunikace, 
budovanou v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, Slavonín, parc. č. 79“, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucími dárci,  dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
83. uzavření darovací smlouvy na stavbu „Schodiště pro pěší mezi ulicí Klusákovou               
a U Letiště“, mezi  xxxxxxxxxxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako 
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
84. uzavření smlouvy o právu provést stavbu, a to vybudování betonového základu             
pro montáž schodišťové plošiny pro imobilní na části pozemku parc. č. 451/33 ostatní plocha 
v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
85. změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
2. bere na v ědomí 
změnu sazby DPH z 19% na 20% dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
3. uděluje 
souhlas společnosti euroAWK s. r. o. s instalací velkoplošného reklamního zařízení na části 
pozemku parc.  č. 263/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc             
dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu 2., bod 2.12. ve věci schválení pronájmu 
pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc panu  
xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
2. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu 2., bod 2.16. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 770 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
3. část usnesení RMO ze dne 3. 11. 2009 bod programu 5, bod 1.10.  ve věci nevyhovění 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 1300/29 orná půda o výměře 
2805 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
4. část usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu 2, bod 2.17. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č.  221/43  o výměře 4148 m2 a pozemku parc. č. 1299/6        
o výměře 4 905 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Agrospol 
Velká Bystřice s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
5. část usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu 2, bod 2.17. ve věci nevyhovění 
žádosti pana   xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 221/43  o výměře       
4148 m2 a pozemku parc. č. 1299/6 o výměře 4 905 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.  
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6. část usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009 bod programu 2, bod 2.17. ve věci nevyhovění 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 221/43  o výměře 4148 
m2 a pozemku parc. č. 1299/6 o výměře 4 905 m2, vše orná půda v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9.   
 
7. část usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009, bod programu 2, bod 2.26. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 451/62 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti Provádění staveb Olomouc, a.s. ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
8. usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008, bod programu 2., bod 2.22, ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN    
na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/21, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a  parc. č. 536/1, parc. č. 535,  parc. č. 536/2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
9. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008 bod programu 2., bod 2.37. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 4 ost. pl., parc. č. 9 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 24 ost. pl., 
parc. č. 71/1 ost. pl., parc. č. 79 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 81 ost. pl., parc. č. 372 ost. pl., 
parc. č. 392 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 436/1 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 458 ost. pl., parc. č. 
469 ost. pl., parc. č. 816 ost. pl., parc. č. 819 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 824 ost. pl., parc. č. 
838 ost. pl., parc. č. 852 zahrada, parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č. 1922/4 ost. pl., parc. 
č. 1929/1 ost. pl., parc. č. 1931 ost. pl., parc. č. 783 ost. pl., parc. č. 440 ost. pl. a parc. č. 
820 zast. pl. a nádvoří, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
10. usnesení RMO ze dne 15. 9. 2009 bod programu 2., bod 2.18. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN  na pozemcích parc. č. st. 9 zast. pl. a parc. č. 395 zahrada, vše v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.32. 
 
11. usnesení  RMO ze dne 25. 3. 2008 bod programu 2. bod 2.39 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 121/5 a parc. č. 121/6, vše ost. pl., vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod        
č. 2.37. 
 
12. usnesení  RMO ze dne 17. 4. 2007 bod programu 2.  bod 2.6 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení kabelového vedení VN             
a kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl., parc. č.  1045/1 ost. pl.          
a kabelového vedení NN na pozemku parc.  č.  835/95 ost. pl., vše v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemku parc. č. st. 352/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 3 700,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.1.  
 
2. odprodej pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s za kupní cenu ve výši 564 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2.  
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3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1045/29 zahrada              
o výměře 202 m2, parc. č. 18/5 zahrada o výměře 71 m2 a parc. č. st. 40/2 zast. pl.               
a nádvoří o výměře 137 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc s panem  
xxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 951,- Kč/m2, tj. celkem 389 910,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3.  
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 42 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 61 098,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
5. odprodej pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 413,- Kč, ideální podíl 
485/14097 shora uvedené nemovitosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši      
24 927,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora uvedené nemovitosti manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 58 846,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora 
uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální 
podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši  
7 452,- Kč, ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx     
za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 340,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši    48 619,- Kč, 
ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu       
ve výši 57 818,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené 
nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40 164,- Kč, ideální podíl 
356/14097 shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- 
Kč, ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 33 200,- Kč, ideální podíl 164/4699 shora uvedené nemovitosti manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 286,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora 
uvedené nemovitosti manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, 
ideální podíl 758/14097 shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu        
ve výši 38 957,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu  
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 926,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené 
nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 
890/14097 shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 741,- 
Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 24 412,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti paní  
xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 13 388,- Kč, ideální podíl 490/14097 shora uvedené 
nemovitosti paní  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 183,- Kč, ideální podíl 475/14097 
shora uvedené nemovitosti panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč a 
ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 653 zahrada o výměře 
499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně        
ve výši 399 699,- Kč, tj. 801,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod     č. 4.7.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 20 zahrada o výměře   
253 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně  
ve výši  242 150,- Kč, tj. 950,- Kč/m2 + náklady 1 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.  
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje zve řejnění záměru 
směnit pozemky parc.č.476 trvalý travní porost o výměře 1166 m2, parc.č. 478 trvalý travní 
porost o výměře 1011 m2, parc.č. 487 trvalý travní porost o výměře 455 m2, parc.č. 488 
trvalý travní porost o výměře 513 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které 
jsou ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pozemek parc.č. 482 trvalý travní prorost 
o výměře 505 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o., jejímiž jednateli jsou manželé  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za část pozemku  parc. č. 615/1 ostat.  pl. o výměře 450 m2, pozemek parc. č. st. 1891/1 
zast. pl. o výměře 12 m2,  parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. 
pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o 
výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o 
výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl. o výměře 
20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl.  
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2  zast. pl.  
o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl.  
o výměře 10 m2, parc. č. st. 1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl.  
o výměře 18 m2, parc. č. st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl.  
o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 zast. pl.  
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl.  
o výměře 20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl.  
o výměře 2 m2, parc. č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového 
rozdílu na základě dohody smluvních stran dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 556/2 zahrada a parc.č. 558/1 zahrada, oba v k.ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem 
umístění, provozování, oprav, úprav, údržby, změn a odstranění kanalizačního vedení, které 
jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a 
za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 380/22 orná půda v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který              
je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou             
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 185 vodní plocha v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který             
je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zemědělská 
vodohospodářská správa. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle 
důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
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6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 381/11 orná půda v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který je         
ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou               
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 420/7 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc     
a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který je ve vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové 
zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 365/30 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc     
a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který je ve vlastnictví 
paní xxxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle 
důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 380/36 orná půda v k.ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který             
je  ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou        
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 420/74 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc    
a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který je ve vlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu         
dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 420/5 orná půda v k.ú. Neředín, obec Olomouc      
a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, 
opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, který je ve vlastnictví 
paní Ing. Zuzany Setínkové. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu      
dle důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 24.11.2009, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu  uložení a vedení podzemního kanalizačního potrubí  
a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky na pozemek parc.č. 711 trvalý travní porost v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  uložení           
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a vedení podzemního kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky        
na pozemky parc. č. 711 trvalý travní porost a parc. č. 706 ostatní plocha/ostatní 
komunikace, oba v k.ú. Droždín, obec Olomouc. Pozemky jsou  ve společném jmění 
manželů -  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou  
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 6 se  xxxxxxxxxxxxxxxxdle důvodové zprávy 
bod 1) 
b) Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 se  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Polit.vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní nám.6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
 
b) na 2 roky, 1/2 roku s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc – 1/2 roku 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polit.vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
 
d) na 1/2 roku s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b,c,d)  
 
2. s rozšířením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 30, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  4) 
 
3. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
4.  s navrácením 5 bodů v hodnocení žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
4. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 24.11.2009 bod 6, bod 3.2 
písm. b) 
dle důvodové zprávy bod 6) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009, část A a část B 
 
2. schvaluje 
schvaluje rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2009  dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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6 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změny roku 2010 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
7 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení v intencích upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
8 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo f. SEOB WOOD CZ, s. r. o. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
9 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy bod A 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
10 Dopln ění úpravy provozního programu DPMO, a. s. v roce 20 10 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené doplnění úpravy provozního programu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
11 Žádost ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s využitím finančních prostředků z fondu reprodukce příspěvkové organizace ZOO Olomouc 
na dokončení stavby výběhu pro medvědy a vlky  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
12 Bezpečnost silni čního provozu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr provádění měření rychlosti vozidel pomocí stacionárních měřících zařízení 
 
3. pověřuje 
náměstka Martináka uzavřít smlouvu ve věci přípravy a následné realizace výběrového 
řízení na pronájem technického zařízení umožňujícího stacionární měření rychlosti vozidel    
s dodavatelem dle DZ 
 
4. ukládá 
připravenou veřejnou zakázku předložit na jednání RMO 
T: 9. 3. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
13 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Erenburgova 26,                
dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Erenburgova 26,           
dle předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
14 Žádost o zm ěnu čerpání poskytnuté dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Pamatováček, o.s.“, dle 
předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
15 Audit vnit řních norem a jejich aktuálnost u MPO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy č.33/2009 
T: 20. 4. 2010 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
16 Aktualizace Analýzy rizik SmOl za rok 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést interní opatření k eliminaci rizik vyplývající z Analýzy rizik SmOl na základě 
předložené důvodové zprávy 
T: 9. 3. 2010 
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé p říspěvkových organizací 
 
3. ukládá 
aktualizovat Analýzu rizik SmOl o poznatky z kontrolní činnosti za rok 2009 
T: ročně  
O: vedoucí odbor ů 

ředitelé p říspěvkových organizací 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
17 Návrh plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu             

a kontroly na rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2010 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
18 Kontrola hospoda ření ZŠ Dr. Milady Horákové v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
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19 Kontrola hospoda ření v roce 2008 u ZŠ Olomouc,      

Gagarinova 19  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
20 Kontrola hospoda ření v roce 2008 u ZŠ a MŠ Olomouc, 

Nedvědova 17  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
osobní projednání závěru kontroly s ředitelem příspěvkové organizace  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
T: 26. 1. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
21 Žádost - Teplotechna Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č.1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
22 Komunitní plánování sociálních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na změnu manažerky pracovní skupiny „Občané dlouhodobě duševně nemocní“       
dle důvodové zprávy 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
23 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 25. 
 
 
 
24 Rozpracování usnesení z 23. zasedání ZMO, konaného  dne    

21. 12. 2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 3, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 - Návrh rozpočtu SmOl na rok 2010 - 
verze č. 2: 
- Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených 
rozpočtových změnách roku 2010  
T: průběžně 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 7, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 - Návrh zadání změny č.VII regulačního 
plánu MPR Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.VII regulačního 
plánu MPR Olomouc (T: ihned) 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 8, části 5 usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 - Pořízení Souboru změn č. XXIII 
ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ 
Olomouc dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 9. 2. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26. 
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25 Organiza ční záležitosti - MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitele příspěvkové organizace MDO MUDr. Mgr. Josefa Podstatu           
dle důvodové zprávy s účinností od 1.1.2010 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
26 Petice - váno ční trhy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
koncept odpovědi petentům dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odpovědět petentům v intencích předložené důvodové zprávy 
T: 26. 1. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
27 Organiza ční záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnit řního p ředpisu          

o zajišt ění havarijní služby statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 13. 1. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
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28 Fond rozvoje bydlení - 22. kolo  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím účelových úvěrů 22. kola FRB dle tabulky žadatelů 
 
3. ukládá 
předložit žádosti žadatelů o úvěr z klasického FRB ke schválení ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí účelových úvěrů z klasického Fondu rozvoje bydlení města Olomouce               
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
29 Fond rozvoje bydlení - žádost manžel ů xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu vč. příloh 
 
2. schvaluje 
ve věci žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxx postup dle varianty a) 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 1. 
 
 
 
30 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se zpracováním projektové dokumentace a aktualizací energetického auditu na zateplení 
Plaveckého stadionu Olomouc prostřednictvím společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. 
 
Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 32. 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r. 
1. náměstek primátora 
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