
 

USNESENÍ 
 

z 100. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 18. 5. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 18.05.2010 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. 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 – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná stavba) na 
pozemcích parc. č. st. 1347/1 a parc. č. st. 1347/2, oba zast. pl. v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc (budova č. 82) 1. Leteckému školnímu pluku dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr odprodat ideální podíl 598/77279 pozemků parc. č. st. 2285/2 o výměře 167 m2, 
parc. č. st. 1288 o výměře 461 m2, parc. č. st. 2313/1 o výměře 431 m2, parc. č. st. 2313/3 
o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/2 o výměře 14 m2,  parc. č. st. 2322/3 o výměře 76 m2, vše 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout pozemek parc. č. 53/31 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.    
 
5. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 529/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 9 m2 k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr směnit části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o celkové výměře 828 m2 (dle GP parc. 
č. 5/55 ostat. pl. o výměře 702 m2,  díl „d“ o výměře 24 m2, díl „ e“ o výměře 78 m2 a díl „ f“ 
o  výměře 24 m2) ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 729 ostat. pl. 
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o výměře 547 m2 (dle GP parc. č. 729/4 ostat. pl.) a část pozemku parc. č. 730/2 ostat. pl. 
o výměře 213 m2 (dle GP parc. č. 730/2 ostat. pl.) ve vlastnictví společnosti Výstavba bytů 
s.r.o., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 181 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. 1.7.   
 
8. záměr pronajmout část společných prostor o výměře 21 m2 v 1. NP v budově I.P.Pavlova 
č.o. 60 A, č.p. 1160 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 1323 zast. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
         
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 480/21 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  390/9 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 432/12 o výměře 1 m2 a parc. č. 439/1 
o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č. 115/2 o výměře 1 m2, parc. č. 95/3 
o výměře 1 m2 a parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc. č. 526/1 
o výměře 2 m2 a parc. č. 588 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, parc. č. 607/1 
o výměře 1 m2,  parc. č. 875/1 o výměře 1 m2, parc. č. 480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 651/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 1072 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 125/2 
o výměře 1 m2, parc. č. 134/1 o výměře 1 m2, parc. č. 75/72 o výměře 1 m2, parc. č. 79/29 
o   výměře 1 m2, parc. č. 124/6 o výměře 1 m2, parc. č. 148/4 o výměře 1 m2, parc. č. 92/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 90/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. 
v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 1348 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout části pozemků parc. č. parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany, parc. č. 1059/20 o výměře 1 m2 v k. ú. Černovír, parc.č. 439/1 
o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, parc. č. 939/1 o výměře 1 m2, parc. č. 842/7 o výměře 1 m2, 
parc. č. 816 o výměře 1 m2, parc. č. 824/2 o výměře 2 m2 a parc. č. 278/97 o výměře 1 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 1414/1 o výměře 1 m2, parc. č. 1420/4 o výměře 1 m2, vše 
v k. ú. Chválkovice, parc. č. 72/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 111/3 
o výměře 1 m2, parc. č. 111/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Lazce, parc. č. 487/6 o výměře 
1 m2 v k. ú. Neředín, parc. č. 1063 o výměře 2 m2, parc. č. 590/4 o výměře 1 m2, parc. č. 
480/29 o výměře 1 m2, parc. č. 631/1 o výměře 1 m2, parc. č. 238/1 o výměře 1 m2, parc. č. 
606/3 o výměře 1 m2, parc. č. 800/2 o výměře 1 m2, parc. č. 185/3 o výměře 1 m2, parc. č. 
238/4 o výměře 1 m2 a parc. č. 800/9 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, parc. č. 589/5 
o výměře 1 m2 a parc. č. 134/5 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 
124/9 o výměře 1 m2 a parc. č. 94/31 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, vše ostat. 
pl., obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. 438/37 zahrada o výměře 285 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. o výměře 11 m2 a část pozemku 
parc. č. 174/7 zahrada o výměře 8 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.14. 
 
15. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1294/53 orná půda o výměře 
1 113 m2, parc. č. 1294/55 orná půda o výměře 1 101 m2, parc. č. 1294/22 orná půda 
o výměře 1 721 m2, parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 1 483 m2, parc. č. 1295/2 
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orná půda o výměře 971 m2, parc. č. 1295/5 trvalý travní porost o výměře 1 449 m2, parc. č. 
1295/6 trvalý travní porost o výměře 67 m2 a parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, 
vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
16. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. o výměře 515 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
17. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  
xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  xxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a  xxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) 
za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
včetně komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového 
spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  xxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10),  
xxxxxxxxxxxxx (ideální 6/20) a  xxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10). Výměra částí pozemků bude 
upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.17.   
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 613 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 192 m2 a část pozemku 
parc. č. 31/51 ostat. pl. o výměře 33 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
20. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 1721/22 ostat. pl. o výměře 
1 454 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti CERTAS CZ, spol. s r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
21. záměr odprodat část pozemku parc. č. 263/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2495 zast. pl.) 
o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
22. záměr odprodat část pozemku parc. č. 289/9 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2492 zast. pl.) 
o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
23. záměr odprodat části pozemku 1721/22 ostat. pl. o celkové výměře 5 257 m2 (dle GP „díl 
b“ o výměře 4 155 m2 a parc. č. 1721/91 zast. pl. o výměře 1 102 m2) a část pozemku parc. 
č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 392 m2 (dle GP „díl a“), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti DAPON OKNA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  623/7 ostat. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 330 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25.   
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 190 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26.   
 
27. záměr pronajmout pozemek parc. č. 510 ostat. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
28. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 5 – ul. tř. 
Kosmonautů prodej pečiva od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
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29. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 17,41 m2 v domě Žilinská č.o. 26a, č.p. 
198 na pozemku parc. č.  st. 1017 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem provozování kanceláře pro poskytování kosmetického 
poradenství, skladu kosmetiky a poradenství zdravého rozvoje osobnosti dle důvodové 
zprávy bod č. 1.30. 
 
30. záměr směnit pozemky parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, parc. č. 265/ 139 
ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a parc. č. 265/262 
orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 446/1 orná půda o výměře 899 m2, parc. č. 446/12 
ostat. pl. o výměře 809 m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 m2 a parc. č. 450/1 
zahrada o výměře 1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.31. 
 
31. záměr odprodat část pozemku parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP díl „a“) 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.32. 
 
32. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku parc. 
č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.33. 
 
33. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada  (dle GP pozemek parc. č. 
1856/14 zahrada) o výměře 348 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.34.   
 
34. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku parc. 
č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č.  1856/11 zahrada) o výměře 458 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.35. 
 
35. záměr odprodat pozemek  parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku 
parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.36. 
 
36. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 
459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda 
o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229 
orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MORAVO trading CZ spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
37. pronájem pozemků parc. č. 787/15 vodní plocha výměře 335 m2 a parc. č. 846/9 ostat. pl. 
o výměře 216 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxxxx 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
38. pronájem pozemků parc. č. 1948/3 ostat. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. 1947/5 ostat. pl. 
o výměře 149 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
39. vyřazení pozemku parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc z katalogu ploch pro bydlení z důvodu vymezení jako veřejné prostranství dle 
důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
40. pronájem části pozemku  parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 490 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
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41. pronájem částí pozemku parc. č. 849/30 orná půda o celkové výměře 7 150 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
42. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
    
43. pronájem části pozemku parc. č. 216 ostat. pl. o výměře 6m2 v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 
2.12. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 46 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc společnosti Prefa TEC, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
45. pronájem nemovitostí (objekt č. 1 – zahradní restaurace, objekt č. 3 – promítací kabina, 
objekt č. 4 – bývalé WC) s pozemkem parc. č. 87/26 ostat. pl. o výměře 9461 m2, budovy bez 
čp/če (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1380 zast. pl. o výměře 102 m2 
a pozemku parc. č. 87/24 ostat. pl. o výměře 117 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc společnosti KINEZ, s.r.o. - prodloužení doby nájmu dle důvodové zprávy bod č. 
2.14. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
47. přidělení místa pro stánkový prodej paní Evě Studené – lokalita č. 8 – ul. Kmochova 
prodej zeleniny na období od 1. 6. 2010 do 30. 11. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
48. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxx – lokalita č. 2 – ul. Mlýnská 
prodej občerstvení do 2. 5. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 2.17.   
 
49. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemcích parc. č. 235/47 orná půda, parc. č. 235/81 ostat. pl. a  parc. č. 235/22 
orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc,  vše ve vlastnictví společnosti K – stav stavební 
a. s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a  provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 239 ostat. pl. v  k. ú. Lošov, obec Olomouc ve 
prospěch ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
51. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo  
uložení a  provozování  podzemního kabelového vedení  NN na pozemku parc. č. 239 ostat. 
pl. v  k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.21. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních 
přípojek STL plynovodu na pozemcích parc.č. 1647/7, parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2, parc. 
č. 1961/1, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.22. 
 
53. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu 
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek STL plynovodu na pozemcích parc.č. 1647/7, 
parc. č. 1647/8, parc. č. 1647/2, parc. č. 1961/1, vše ostat. pl., dále parc. č. 1647/6 orná 
půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
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Distribuční služby, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č.  2.22. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 868/1, parc. č. 866/4, parc. č. 615/1, parc. č. 809/4, vše ostat. 
pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo  
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 868/1, parc. č. 866/4, parc. 
č. 615/1, parc. č. 809/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a  provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 461/1 ostat. pl. , parc. č. 457/1 ostat. pl. , parc. 
č. 459/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo  
uložení a  provozování  podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 461/1 
ostat. pl. , parc. č. 457/1 ostat. pl. , parc. č. 459/2 ostat. pl. , vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  a provozování  podzemního 
kabelového vedení  NN na pozemcích parc. č. 933/2, parc. č. 1026/2, parc. č. 1026/3,  parc. 
č. 1026/20, parc. č. 1028/7, parc. č. 1029/28, vše ostatní plocha, vše v  k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
59. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích  parc. č. 1465/4 
ostat. pl., parc. č. 1465/1 ostat. pl., parc. č. 629/1 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení  
NN na pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl., vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1163/19 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
61. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1163/19 
ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění, provozování, údržby a 
opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení tramvajového vedení na budově 
č. p. 501 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 90 zast. pl. v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění, provozování, údržby a opravy kotevního úchytu trakčního vedení, včetně zavěšení 
tramvajového vedení na objektu č. p. 501 na pozemku parc. č. st. 90 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
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64. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 176/1 ostat. pl. v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 224 orná půda v k. ú. Topolany 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.30. 
 
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 176/1 ostat. 
pl. v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 224 orná půda 
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.30. 
 
66. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 1934 a parc. č. 1935, vše ostat. 
pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
67. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní 
a plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 152/4 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch budovy s č.p. 161 (objekt k bydlení) s pozemkem parc. č. st. 160 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
68. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 64,43 m2 ve 3. NP v budově Dolní 
náměstí č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. 
ú. Olomouc – město, obec Olomouc Církvi adventistů sedmého dne dle důvodové zprávy bod 
č. 3.5. 
 
69. pronájem nebytového prostoru o výměře 29,70 m2 ve 3. NP v budově Dolní náměstí č.p. 
27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc sdružení SPES dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
70. pronájem nebytového prostoru o výměře 10,20 m2 v 1. NP v budově Dolní náměstí č.p. 
27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc PERMAKULTUŘE (CS) dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 
71. pronájem garážového stání v 1. NP o výměře 18,24 m2, v budově Kmochova č.p. 291, 
č.o. 19A (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 1653 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
72. pronájem nebytových prostor o výměře 38,00 m2 v domě Sadové náměstí č.o. 26, č.p. 7 
na pozemku parc. č. 234 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, 
společnosti DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o. – změna subjektu na straně nájemce dle důvodové 
zprávy bod č. 3.9. 
 
73. pronájem budovy č. p. 402 (výroba) s pozemkem parc. č. st. 376/3 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 654 m2, budovy bez čp/če (garáž) s pozemkem parc. č. st. 376/4 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 a budovy bez čp/če (jiná st.) s pozemkem parc. 
č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, s jejich veškerými součástmi 
a příslušenstvím, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
74. pronájem části společných prostor o výměře 12 m2 pasáže budovy Horní náměstí č.o.18, 
č.p. 13 na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
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75. pronájem pozemku parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx - rozšíření subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy 
bod č. 4.19. 
 
76. uzavření darovací smlouvy na stavbu veřejného osvětlení budovaného v rámci stavby 
„Bytový komplex Peškova, Olomouc – k. ú. Povel“, mezi společností K-stav stavební a. s. 
jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 
5.1.  
 
77. záměr směnit část pozemku parc. č. 292/7 vodní plocha (dle GP parc. č. 292/7 ostat. pl.) 
o výměře 43 m2 ve vlastnictví občanského sdružení "Stromeček" za část pozemku parc. č. 
292/1 vodní plocha (dle GP díl "b" ostat. pl.) o výměře 14 m2 ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením termínu vyklizení nebytových prostor o výměře 157,89 m2 v budově č.p. 
411, 415 (tř. Svobody 27-Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 377/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc do 30. 6. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 
3.2. 
 
2. s umístěním satelitní antény na objektu Kyselovská č.o. 74, č.p. 209, v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc, nájemcem Česká pošta, s.p., za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 1116/1 o výměře 1 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 510 ostat. pl. o výměře 12 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
3. společnosti AB Centre s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 913/79 orná půda 
o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. Domu dětí a mládeže Olomouc o pronájem části pozemku parc. č. 451/1 zahrada 
o výměře 1 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxx o přidělení místa pro stánkový prodej  na pozemku parc. č. 95/2 ostat. 
pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc - Žižkovo náměstí – pro prodej občerstvení dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
6. Občanského sdružení Pinocchio o zúžení předmětu nájmu – nebytových prostor o výměře 
80,81 m2 ve 2.NP domu na ul. Dolní náměstí č.o. 38, č.p. 27  na pozemku parc. č. st. 450/1 
v k.ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
7. xxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného v nebytových prostorech o výměře 
157,89 m2 v budově č.p. 411, 415 (tř. Svobody 27-Švédská 12) na pozemku parc. č. st. 
377/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3. 
 
8. Církve adventistů sedmého dne pronajmout nebytový prostor o výměře 29,70 m2 ve 3. NP 
v budově Dolní náměstí č.p. 27, č.o. 38 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 
450/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxx o úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy 
přes pozemek parc. č. 615/19 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch  části 
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budovy bez č.p./č.e. (garáž) na pozemcích parc. č. st. 1345/1, parc. č. st. 1345/2 a parc. č. 
1345/3, vše zast. pl. a pozemku parc. č. st. 1345/1 zast. pl. o výměře 408 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
10. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 615/19 ostat. pl. o výměře 
460 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
11. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 1000/1 ostat. pl. 
o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zajistit odstranění informační, orientační tabule na části pozemku  
parc. č. 1116/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.11. 
T: srpen 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v ědomí 
1. důvodovou zprávu bod č. 2.18. 
        
2. důvodovou zprávu bod č. 2.19.   
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010, bod programu 2, bod 3.3. ve věci schválení pronájmu 
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. 1.7. 
 
2. usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 2, bod 2.1. ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o  pronájem části pozemku parc. č. 613 ostatní plocha              
o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
3. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 2.8. ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 8. 12. 2009, bod programu 
2, bod 2.1. ve věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části 
pozemku parc. č. 613 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
4. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 2.14 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 82 m2 a části pozemku parc. č. 31/51 ostat. 
pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
5. usnesení RMO ze dne 24. 11. 2009 bod programu 2, bod 2.49 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  a provozování  kabelového 
vedení  NN, umístění rozpojovací skříně a přípojkových skříní na pozemcích parc. č. 1026/2 
ostatní plocha, parc. č. 1029/28 ostatní plocha, parc. č. 1026/3 ostatní plocha, parc. č. 
1026/20 ostatní plocha, parc. č. 1028/7 ostatní plocha, vše v  k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
6. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008 bod programu 2, bod 2.17 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení  a provozování  kabelového vedení  NN a  
NNK a umístění rozpojovací a přípojkové skříně  na pozemcích parc. č. 1026/2 ostatní 
plocha, parc. č. 1029/28 ostatní plocha, parc. č. 933/2 trvalý travní porost, parc. č. 1026/3 
ostatní plocha, parc. č. 1026/20 ostatní plocha, parc. č. 1028/7 ostatní plocha a parc. č. 
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1026/23 ostatní plocha, vše v  k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
7. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010 bod programu 2., bod 2.26 ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodní a 
plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 152/4 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch budovy s č.p. 161 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 160 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
8. usnesení RMO ze dne 6. 4. 2010, bod programu 2, bod 4.2 ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1654/3 orná půda 
o výměře 1 917 m2 a 1653 zahrada o výměře 1 339 m2,vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření dohody o zrušení závazku vyplývající z uzavřené smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a společností Výstavba bytů 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. darování pozemku parc. č. 265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.31. 
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že odbor 
majetkoprávní bude dále jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o podmínkách převodu dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 
ostatní plocha o výměře 108 m2 a  1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku 
nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
6. bezúplatný převod 1/6 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. č. 61/1 
zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 940/3 orná půda  o výměře 20 711 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 949/1 trvalý travní porost o výměře 600 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
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9. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 161 ostatní 
plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
10. bezúplatný převod pozemku parc. č. 305/1 orná půda o výměře 681 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce včetně smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.18.   
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 494/2 orná půda 
o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx - rozšíření subjektu 
na straně budoucího kupujícího dle důvodové zprávy bod č. 4.19.  
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 150/3 ostat. pl.  (dle GP parc. č. st. 1591 zast. pl.)  
o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  za kupní 
cenu ve výši 6 980,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
13. odprodej pozemku parc. č. 235/50 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
společnosti STAFOS spol. s r.o. za kupní cenu ve výši  33 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.21.   
 
14. odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 38 000,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.22.    
 
15. odprodej pozemku parc. č. 127/2 zahrada o výměře 749 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 760 280,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 642/6) 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10 800,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.24.   
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/34) o výměře        
124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 91 020,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.25.  
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře 84 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 63 020,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.26.  
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/36) o výměře 7 m2 
v  k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
9 120,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.26.   
 
20. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. 
o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se společností URGA, s.r.o. při kupní ceně ve výši 276 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.27. 
 
21. odprodej části pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 
116/136 díl „a“) a části pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP parc. č. 
116/136 díl „b“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti CL TRADE a.s. za 
kupní cenu ve výši 384 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.28. 
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22. darování částí pozemku parc. č. 98/3 ostat. pl. o celkové výměře 2476 m2 (dle GP díly 
"n" a "j"), části pozemku parc. č. 98/6  ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl "h") a částí 
pozemku parc. č. 116/17 ostat. pl. o celkové výměře 411 m2 (dle GP díly "r" a "p"), vše 
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví 
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.29.     
 
23. výkup objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., objektu 
bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1403 
zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 a částí pozemku parc. 
č. 285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 5 579 m2 a parc. č. 258/6 ostat. 
pl. o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 
9 600 000,- Kč dle návrhu odboru majetkoprávního, dle důvodové zprávy bod č. 4.30. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti Výstavba bytů s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. 
o celkové výměře 828 m2 (dle GP parc. č. 5/55 ostat. pl. o výměře 702 m2,  díl „d“ o výměře 
24 m2, díl „ e“ o výměře 78 m2 a díl „ f“ o výměře 24 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části budovy bez č.p./č.e. (garáž) na pozemcích 
parc. č. st. 1345/1, parc. č. st. 1345/2 a parc. č. 1345/3, vše zast. pl. a pozemku parc. č. st. 
1345/1 zast. pl. o výměře 408 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2.   
 
3. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1000/1 ostat. 
pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1023/2 ostat. pl. o výměře 10 469 
m2, parc. č. 1023/1 orná půda o výměře 14 875 m2, parc. č. 1022 ostat. pl. o výměře 850 
m2, parc. č. 1021 ostat. pl. o výměře 9 757 m2, parc. č. 1019 ostat. pl. o výměře 13 385 m2, 
parc. č. 1018 ostat. pl. o výměře 1 990m2, parc. č. 1017 ostat. pl. o výměře 2 636 m2 a parc. 
č. 1029/1 orná půda o výměře 146 631 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1654/3 orná půda 
o výměře 1 917 m2 a 1653 zahrada o výměře 1 339 m2,vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc.  č. 480 ostat. pl. o výměře 48 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře     
48 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8. 
 
9. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 49 
m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8.  
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10. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 704/13 orná půda o 
výměře 332 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
11. nabídce ČR – Ministerstva obrany na výkup pozemků parc. č. 324/141 ost. plocha 
o výměře 2321 m2 a parc. č. 324/149 ost. plocha o výměře 148 m2, vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 816 270,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
12. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemku 
parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
13. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemků 
parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 m2 
a  1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha 
o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 62 ve věci schválení  
odprodeje  ideálního podílu 598/77279 pozemků parc. č. st. 2285/2 o výměře 167 m2, parc. 
č. st. 1288 o výměře 461 m2, parc. č. st. 2313/1 o výměře 431 m2, parc. č. st. 2313/3 
o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/2 o výměře 14 m2,  parc. č. st. 2322/3 o výměře 76 m2, vše 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         
za kupní cenu ve výši 12.756,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5., bod 45. ve věci schválení 
bezúplatného převodu 1/4 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. č. 61/1 
zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4., bod 26. ve věci schválení 
bezúplatného převodu pozemku parc. č. 305 orná půda o výměře 967 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce účelové komunikace za účelem zřízení neomezeného přístupu 
k bikeparku. Komunikace je ve vlastnictví společnosti Dalkia, a.s. a je postavena na 
pozemku parc. č. 1297/5 v k.ú. Slavonín, který je ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. 
Smlouva bude uzavřena na dobu jedenácti let, užívání komunikace bude bezplatné, dle bodu 
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1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 32/1 ostatní plocha o výměře 676 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc 
a.s. za pozemky parc.č. st. 513 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 517 m2, parc.č.st. 514  
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m2 a parc.č.st. 515 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 102 m2, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou v majetku Statutárního 
města Olomouc. Směna bude realizována bez cenového doplatku, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění a provozování 
propustku a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či 
právnických osob (právo chůze) a jakož i vjezd a odjezd motorových vozidel a mechanizmů 
za účelem provádění čištění, údržby a oprav propustku (právo jízdy) v souvislosti s jeho 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to   k pozemku, parc. č. 
1920/1 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3 předložené důvodové 
zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku o výměře cca 65 m2, parc. č. 1422/2 
trvalý travní porost v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx.  
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy za 
kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření dohody o úplatném postoupení a převzetí práv a povinností stavebníka 
a o úplatném předání a převzetí projektové dokumentace a smluv stavební akce „Propojení 
vodovodů U Morávky a Dolní Hejčínská“ se společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. ze 
cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 380, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová  Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
3. schvaluje 
předběžný záměr prodat pozemek parc. č. 447/45, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, výměry dvou částí pozemků budou předloženy po následném zpracování GP, dle 
důvodové zprávy bod 1.4. 
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4. revokuje 
své usnesení ze dne 26. 01. 2010 bod 4, část 6  ve věci schválení pronájmu pozemku parc. 
č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx axxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za nájemné 2,- Kč/m2/rok/, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu 
užívání nemovitosti, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
5. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 769 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, za nájemné 2,- Kč/m2/rok/, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu užívání nemovitosti, dle důvodové 
zprávy bod 1.5. 
 
6. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 364/9, zahrada, o výměře 40 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc - dle zákresu v katastrální mapě, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, účel nájmu užívání zahrady, dle 
důvodové zprávy bod 1.6. 
 
7. schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 449/17, zahrada, o výměře 148 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc - dle zákresu v katastrální mapě, paní xxxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, účel nájmu užívání zahrady, dle 
důvodové zprávy bod 1.7. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny v celkové výši 827.425,- Kč při prodeji pozemků parc. č. 
412/2, a parc. č. 412/1, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek Karolíny Světlé 366/10, do 18. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 11 (Pavelčákova 1) na pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, vše 
k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti ORRERO a.s., za kupní cenu celkem 
19.001.000,- Kč, z toho za budovu 15.874.600,- Kč a pozemek 3.126.400,- Kč, splatnou do 
20 dnů po uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
společnosti OIN Development a.s. ve věci prodeje budovy  č. p. 11 (Pavelčákova 1) na 
pozemku parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. ukládá 
odboru ekonomickému zajistit okamžité vrácení kauce ve výši 2.705.000,- Kč na účet 
společnosti OIN Development a.s. do 14 dnů, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
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12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
ponechání nebytové jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
121/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 121/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc, ve věci prodeje nebytové 
jednotky č. 722/61 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku parc. č. st. 800, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 na 
společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/39901 
na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, za nabídkovou cenu ve výši 80.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.3. 
 
14. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 693/33 v budově č. p. 693 (Nešverova 1) na pozemku 
parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem na budově č. p. 
693 o velikosti 311/63880 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku 
parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje bytové jednotky č. 743/2 v budově 
č. p. 743 (Wanklova 4) na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na společných částech budovy č. p. 743 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v budově č. p. 726 
(Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši 685.750,- Kč, 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 18. 06. 2010, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 625/1 v budově č. p. 625, 626 
(Rožňavská 1, 3) na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na společných částech budovy č. p. 625, 
626 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve výši  
698.000,- Kč, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to do 31. 08. 2010, dle důvodové zprávy 
bod 4.2. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
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5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) U Letiště 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 9 se xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy 
bod 1a) 
b) Balbínova 9, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 8 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod  1 b) 
c) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1 č.b. 31 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 c)  
d) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 87 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dle důvodové 
zprávy bod 1 d) 
e) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 26 se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 e) 
f) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 21 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2 a)  
g)Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 4 se xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2 b)  
h) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 12 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2 c) 
ch) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 14 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2 d) 
i) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 a) 
j) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 26 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 b) 
k) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 32 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 c)   
l) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 61 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 d) 
m) Synkova 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8 s Frömlem Jaroslavem dle důvodové zprávy 
bod 3 e) 
n) Horní nám. 18, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s Šandorem Kolmanem dle důvodové 
zprávy bod 3 f) 
o) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 8 s Rosinským Romanem dle důvodové 
zprávy bod 4 a) 
p) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 b) 
r) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, č. 26 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 c) 
s) Voskovcova 2, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 28 s xxxxxxxxxxxxxxx důvodové zprávy bod    
4 d) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Polit.vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 



 18

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta  31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxJiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b)           na 2 roky s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc – bezbar. byt 
 
c)          na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Charkovská 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ostružnická 9/11, Olomouc 
 
d)         na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
e)         se změnou smlouvy o poskytnutí přístřeší na nájemní smlouvu na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
f)        s prodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší s nájemcem na dobu určitou 1/2 roku 
Holická 51, Olomouc(holobyty): 
xxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e,f)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d,e) 
 
3. s neprodloužením smluv o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c) 
 
4. s výměnou bytu : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lomená 4, Olomouc (1+1) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lomená 4, Olomouc (1+3)  
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
5. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10 , Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
6. s rozšířením nájemních smluv z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví-dříve 
vojenské byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gorazdovo nám. 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Gorazdovo nám. 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gorazdovo nám. 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Gorazdovo nám. 4, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10 a,b,c,d,e) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Obstaravatelská smlouva -  navýšení objednávky ve řejných 

služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
zařazení částky 137.000,- Kč do rozpisu nekrytých požadavků na rozpočet SMOl   
 
3. ukládá 
zařazení do soupisu nekrytých požadavků  
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v DPS 
Přichystalova  64, dle předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
8 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2010 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 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 2010 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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9 Rozpočtové zm ěny r. 2010 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
10 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
11 Droždín - centrum  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit časový a finanční harmonogram přípravy 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Výsadba okružní k řižovatky na ulici Lipenská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu č.2 důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
zařazení částky 114 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků s vykrytím z rezervy města 
Olomouce ve prospěch org.:5091, § 2219, položka 6121 
 
4. ukládá 
odboru investic uhradit projektovou dokumentaci na vnitřní sadovou úpravu okružní 
křižovatky s motivem vizuálního grafického stylu města 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
zahájit jednání s Krajským úřadem Ol. kraje o financování chodníku a výsadby okružní 
křižovatky s motivem vizuálního grafického stylu  města 
T: 1. 6. 2010 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 IPRM - revitalizace a regenerace sídlišt ě "Obytná zóna - Povel"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
studii "Obytné zóny Povel" ve variantě A s parkováním na povrchu pro pořízení dalších 
stupňů dokumentace 
 
3. schvaluje 
návrh dalšího postupu dle bodu č.5 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje obeznámit se studií KMČ a veřejnost prostřednictvím Radničních 
listů a webových stránek města 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
odboru investic zrealizovat výběrové řízení na zpracovatele dokumentace  pro územní řízení 
a stavební povolení 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
odboru investic pořídit dokumentaci DUR a DSP na "Obytnou zónu Povel" včetně vyřízení 
stavebního povolení 
T: duben 2011 
O: vedoucí odboru investic 
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7. ukládá 
koordinovat harmonogram čerpání dotace na revitalizaci sídliště "Obytná zóna Povel" a 
informovat RMO 
T: pololetn ě 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 

vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Překládací stanice odpad ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou studii projektu s názvem "Překladiště tuhého komunálního odpadu Olomouc - 
Chválkovice" 
 
3. schvaluje 
upravený postup v další přípravě projektu uvedený v důvodové zprávě  
 
4. ukládá 
odboru životního prostředí předložit rozpočtovou změnu dle závěru důvodové zprávy 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 IPRM - zařazení projekt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektových námětů 
- Výstavba školicího střediska společnosti Aqua Industrial, s.r.o. 
- Moderní vzdělávání – informační technologie, multimediální pomůcky a školení pracovníků 
do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle upraveného bodu 1.4. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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16 Holický les-financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci do připravované výzvy OPŽP dle závěru DZ 
 
3. ukládá 
příspěvkové organizaci Správa lesů města Olomouce zajistit zpracování realizační 
projektové dokumentace včetně inženýrských činností 
T: 7. 9. 2010 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
4. ukládá 
odboru životního prostředí pořídit biologické posouzení mrtvého ramene a jeho revitalizace 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pozemek p.č. 1729/1 v k.ú. Holice 
do 1.10.2011 
T: dle d ůvodové zprávy 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 4 DZ 
 
7. souhlasí 
s postupem přípravy projektu dle závěru DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 Projekt Inline stezky – Hej čínské louky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt In-line stezky Olomouc – Hejčínské louky 
dle čl. 3 důvodové zprávy do 19. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava 
 
3. schvaluje 
navržené složení projektového týmu projektu dle čl. 3.5 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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18 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Svatoplukova 11 -  
výjimka z po čtu žáků 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky z počtu žáků pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Svatoplukova 11 pro školní rok 2010/2011 dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s úhradou zvýšených výdajů na vzdělávání ve výši 231.900 Kč dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit zprávu na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Rada m ěsta Olomouce 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Petice ob čanů - problematika chovu ko ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zaslat uvedenému zástupci informaci o projednání petice v RMO 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
20 Svátky písní - parkování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhovět žádosti občanskému sdružení FESTA MUSICALE Olomouc 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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21 Změny jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zajištění obslužnosti zastávky Okružní a s tím související změny jízdních řádů dle důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
Dodatek č. 6 ke smlouvě s DPMO, a. s. 
 
4. ukládá 
podepsat Dodatek č. 6 ke smlouvě s DPMO, a. s. 
T: 7. 9. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
23 Zimní údržba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
vyúčtování zimní údržby dle bodu A důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy realizovat opravy po zimním období dle bodu B důvodové zprávy 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
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4. ukládá 
odboru dopravy zrevidovat plán zimní údržby  
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
24 Rekonstrukce d ětského h řišt ě na Sv. Kope čku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Správě lesů města Olomouce provést okamžitou likvidaci stávajícího havarijního dětského 
hřiště při vstupu do ZOO 
T: 1. 6. 2010 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
3. ukládá 
postupovat dle upravené varianty "HRAD" 
T: 29. 6. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
25 Pasteurova - p řechod pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zařazením finančního příspěvku dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
T: 1. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 25. 
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26 Městský program prevence kriminality na rok 2010 -  výsledky 
dotačního řízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
výsledky řízení o získání státní účelové dotace na realizaci Městského programu prevence 
kriminality na rok 2010 dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
27 Požární řád města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky dle přílohy č.1 důvodové zprávy na jednání 
zastupitelstva dne 22.6.2010 
T: zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje 
zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku týkající se Požárního řádu statutárního 
města Olomouce 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
28 Příspěvek  kraje na činnost dobrovolných hasi čů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přijetí příspěvku dle důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
spolufinancování ve stejné výši jako je výše příspěvku 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy na příspěvek Olomouckého kraje na vybavení jednotek Sboru 
dobrovolných hasičů v Olomouci dle přílohy důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu na poskytnutí příspěvku dle důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
29 AQUAPARK OLOMOUC  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ. 
 
2. schvaluje 
záměr Koncesionáře zřídit právo věcného břemene a doporučuje ZMO schválit udělení 
souhlasu Koncesionáři ke zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni dle bodu č. 1 DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 29. 
 
 
 
30 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 14 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 14 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
 
 
 
31 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru dopravy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru dopravy dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 
2010 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků pro rok 
2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
32 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
povolit konání svatebního obřadu mimo stanovený den dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 2. 
 
 
 
33 Žádost TSMO a.s. Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
ekonomickému odboru , jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek 
prominout. 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
34 Transformace správy m ěstského majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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35 Vánoční trhy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení výběru organizátora olomouckých Vánoc 
 
3. schvaluje 
hodnotící komisi dle upravené důvodové zprávy 
 
4. pověřuje 
podepisovat všechny právní dokumenty související s výběrem 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit doporučení hodnotící komise na jednání RMO 
T: 29. 6. 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
36 Stanovení termínu a návrh programu 26. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 26. zasedání ZMO : na pondělí 31.05.2010 od 9:00 hodin 
- místo konání 26. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 26. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34. 
 
 
 
37 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy, body 1, 2, 3 a 5 
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3. souhlasí 
s poskytnutím příspěvků dle upravené důvodové zprávy, bod 4 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy bod 4  
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č.1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
38 Souhlas s vy řazením neupot řebitelného majetku -  ZOO 

Olomouc, p říspěvková organizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. souhlasí 
s vyřazením neupotřebitelného majetku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
písemně informovat  ZOO Olomouc, příspěvkovou organizaci o výsledku rozhodnutí Rady 
města Olomouce 
T: 1. 6. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
39 Čerpací stanice na letecký petrolej - letišt ě Neředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním čerpací stanice na letecký petrolej na pozemku statutárního města Olomouce v 
areálu letiště Neředín  
 
3. ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na pozemek s firmou HELIWORK CZ, spol. s r. o. Olomouc v 
potřebném rozsahu dle obecných podmínek pro pronájem městských pozemků 
T: 15. 6. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 

Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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40 Základní škola Olomouc, Hálkova 4 -  rekonstrukce sociálního 
zařízení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podpisem SoD na zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci sociálního zařízení 
v ZŠ Hálkova s tím, že úhrada nákladů za projektovou dokumentaci proběhne v roce 2011 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit v roce 2010 zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci 
sociálního zařízení v ZŠ Hálkova 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
 
41 Obecně závazná vyhláška o symbolech m ěsta a jejich užívání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
předloženou "Obecně závaznou vyhlášku o symbolech města a jejich užívání" 
 
3. ukládá 
předložit materiál na zasedání ZMO dne 22.6.2010 
T: zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
 
 
 
42 Výměna parkovacího automatu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci výměny parkovacího automatu dle bodu č. 2, části b) důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
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43 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - navýšení základního kapit álu 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit dodatek č. 7 koncesní smlouvy a uložit primátorovi podepsat dodatek č. 7 koncesní 
smlouvy do 24.6.2010 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu AQUAPARK OLOMOUC, 
a.s.,  dne 24.6.2010 s platností i pro případný náhradní termín  dle bodu 2b) důvodové 
zprávy 
 
4. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
AQUAPARK OLOMOUC, a.s.   na nejbližší jednání ZMO a připravit odpovídající rozpočtovou 
změnu 
 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
5. souhlasí 
se změnou provozní doby Aquaparku Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 41. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


