
 

USNESENÍ 
 

ze 101. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 1. 6. 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 RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 01.06.2010 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- vypustit ze sledování bod 11, část 3 usnesení ZMO ze dne 23.02.2009, týkající se návrhu 
zadání dílčí změny č. XX/31 úUPnSÚ Olomouc 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout  část pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 282 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout  pozemek  parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2, části pozemku parc. 
č. 1929/1 ostat. pl. o celkové výměře 69 m2 a část pozemku   parc. č. 436/1 ostat. pl. 
o výměře 195 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.2. 
          
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  449/41 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 438/1  ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
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5. záměr pronajmout pozemek parc. č. 575/9 zahrada o výměře 83 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr následně odprodat pozemky parc. č. 841/120 ostat. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 
841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  841/37 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr následně odprodat část pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
9. záměr následně odprodat část pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
10. záměr bezúplatně převést části pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č. 
115/22 ostat. pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2) 
o celkové výměře 301 m2 a část pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 
ostat. pl. díl „c1“) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
11. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 160/1 (dle GP parc. č. 160/5) 
zahrada o výměře 550 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/1) orná půda 
o výměře 390 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
13. záměr pronajmout část štítové zdi o výměře 4 m2 budovy bez čp/če ZŠ a MŠ Dvorského 
33 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 288 zast. pl. o výměře 1 890 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.12. 
 
14. záměr pronajmout pozemek parc. č. 438/48 ostat. pl. o výměře 61 m2 a část pozemku 
parc. č. 438/1 ostat. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr odprodat pozemek parc. č. 438/35 zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
16. záměr pronajmout pozemek parc. č. 511/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře  201 m2 a část 
pozemku parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 121 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 211 m2 a část 
pozemku parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 78 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1156/4 zahrada o výměře 254 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
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20. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 319/1 trvalý travní porost o výměře 300 m2       
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
21. předběžný záměr bezúplatně převést část pozemku parc. č. 552/1 ostatní plocha 
o výměře 2 000 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce. 
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.19. 
 
22. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. st. 935/2 zast. pl. o výměře 
5 m2 a část pozemku parc. č. 235/23 orná půda o výměře 258 m2, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
23. záměr odprodat část pozemku parc. č.  808/1  ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/9 ostat. pl.) 
o výměře 60 m2 a  část pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/10 ostat. pl.) 
o výměře 13 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21.  
 
24. záměr odprodat část pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 515 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
25. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1020 zast. pl. o výměře 222 m2 a pozemek parc. 
č. 50/1 ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.23. 
 
26. záměr odprodat část pozemku parc. č.  50/1 ostat. pl. o výměře 33 m2 (dle GP parc. č. 
50/7 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23.     
 
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 23 133 m2, pozemek 
parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2 a část pozemku parc. č. 128 ostat. pl. 
o výměře 132 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 116/1 trvalý 
travní porost o výměře 12 591 m2 a část pozemku parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 135 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti MORAVO traiding spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.24. 
 
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 4 303 m2 a část 
pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a část 
pozemku parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 2 503 m2 a část pozemku parc. č. 468 
ostat. pl. o výměře 38 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc společnosti MORAVO traiding  
spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
29. záměr směnit pozemek parc. č. st. 477 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, část 
pozemku parc. č. st. 204/2 zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 2 455 m2 (dle GP díl „b“), 
část pozemku parc. č. st. 204/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2 (dle GP díl „a“) 
a část pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 1 548 m2 (dle GP parc. č. 653/2 zahrada), 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti A-Munitor s.r.o. 
za pozemek parc. č. 124/17 ostatní plocha o výměře 4 934 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
30. posunutí termínu splatnosti první měsíční splátky u dohody o uznání dluhu ve výši 
60.767,- Kč a úhradě tohoto dluhu ve dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách pod 
ztrátou výhody splátek, která bude uzavřena s xxxxxxxxxxxxxxx, a to do 25. 7. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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31. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost 
o výměře 4 214 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
32. pronájem částí pozemků parc. č. 307/1 trvalý travní porost o výměře 492 m2 a parc. č. 
592/1 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
33. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 604 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
34. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 604 ostat. 
pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11.  
 
35. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/2 ostat. pl. a parc. č. 1023 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 312/2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
36. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/2 
ostat. pl. a parc. č. 1023 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. 312/2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 94/31 
ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl., parc. č. 95/25 ostat. pl., parc. č. 95/26 ostat. pl., parc. č. 
95/13 ostat. pl. a parc. č. 102/3 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
38. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 94/31 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl., parc. 
č. 95/25 ostat. pl., parc. č. 95/26 ostat. pl., parc. č. 95/13 ostat. pl. a parc. č. 102/3 ostat. pl., 
vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
39. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl. a parc. č. 
328/28 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2. 14. 
 
40. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl. a parc. č. 328/28 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.14. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 560 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
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42. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
vedení na na pozemcích parc. č. 526/1 ostat. pl., parc. č. 318/28 zahrada,  parc. č. 319/2 
ostat. pl., parc. č. 328/28 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 80/10 ost. pl., parc. č. 87/2 ost. 
pl., parc. č. 394/2 ost. pl., parc. č. 394/5 ost. pl., parc. č. 394/20 ost. pl., parc. č. 999/4 ost. 
pl., parc. č. 1000/2 ost. pl., parc. č. 1026/1 ost. pl. parc. č. 1026/3 ost. pl., parc. č. 1026/20 
ost. pl., parc. č. 1026/23 ost. pl., parc. č. 1028/7 ost. pl., parc. č. 1028/17 ost. pl., parc. č. 
1028/18 ost. pl., parc. č. 1029/20 ost. pl., parc. č. 1029/28 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.17. 
 
44. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 102 ostat. pl. a parc. č. 346/90 orná půda, vše 
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 827/5 ostat. pl., parc. č. 388/8 ostat. pl. a parc. č. 384/82 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování parovodní přípojky na pozemcích parc. č. 827/5 ostat. pl., parc. č. 
388/8 ostat. pl. a parc. č. 384/82 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 323/1 ostat. pl. a parc. č. 297 ostat. pl., vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 323/1 
ostat. pl. a parc. č. 297 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabelů na pozemku parc. č. 701/7 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za stávajících smluvních 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
50. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1939/1 ostatní plocha 
a parc. č. 680 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
51. pronájem nebytových prostor o výměře 34 m2 v budově č. p. 989 na pozemku parc. č. st. 
1131 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (tř. Kosmonautů 989/8) ve vlastnictví společnosti První 
kapitálová společnost, a.s. statutárnímu městu Olomouc a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. AB/2009/568 ze dne 15. 9. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 
3.1. 
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52. pronájem pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. 
o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
53. pronájem pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
54. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
55. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
56. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
57. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace a vedení NN budované 
v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, parc. č. 494/2, k. ú. Droždín“, mezi statutárním 
městem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
58. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
komunikace budované v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, parc. č. 494/2, k. ú. 
Droždín“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným                             
a  xxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
59. záměr odprodat pozemek parc. č. 865 zahrada o výměře 826 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
2. souhlasí 
s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 30. 6. 2011 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 6. 2012 
při pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 
4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dražby.net s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana  xxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 841/120 ostat. pl. o výměře 139 m2, 
parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 511/4 
zahrada o výměře  196 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
3. pana  xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostat. pl. o výměře 42 m2      
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. společnosti PLASTOM s. r. o. o pronájem části mostní konstrukce -  zábradlí na lávce    
pro pěší o celkovém rozsahu reklamní plochy 3,64  m2 nacházející se na pozemcích  parc. 
č. 150/3,  parc. č. 105/2 a  parc. č. 75/1, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
 



 7 

5. paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemku parc. č. 105/1 ostatní plocha 
o celkové výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 125/2 ostatní plocha o výměře 4 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
6. pana  xxxxxxxxxxx o odpuštění nájemného za 3 roky za pronájem části pozemku parc. č. 
680/3 trvalý travní porost o výměře 4 154 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a za pronájem části pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 60 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
7. pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze 
a jízdy na pozemcích parc. č. 64/13 zahrada a parc. č. 64/9 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 48 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 72 
zast. pl., vše  v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zadat zpracování znaleckých posudků na předmětné pozemky dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu bod č. 2.6. 
 
6. uděluje 
Povodí Moravy s.p. souhlas  jako budoucího  vlastníka pozemku parc. č.  720/2 ostat. pl. 
o výměře 117 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se stavbou  Morava, Olomouc – zvýšení 
kapacity koryta II.A etapa, č. akce 270 308 dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
7. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010, bod programu 2, bod 2.18 ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 307/1 trvalý travní porost o výměře 492 m2 a parc. č. 592/1 ostat. pl. 
o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
2. usnesení RMO ze dne 15. 10. 2007 bod programu 2, bod 2.18 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelu na pozemcích pozemcích parc. č. st. 116 zast. pl. a nádvoří, parc. 
č. st. 525 zast. pl. a nádvoří, parc. č. 80/10 ost. pl., parc. č. 87/2 ost. pl., parc. č. 394/2 ost. 
pl., parc. č. 394/5 ost. pl., parc. č. 394/20 ost. pl., parc. č. 933/1 orná půda, parc. č. 933/2 
trvalý travní porost, parc. č. 933/4 zahrada, parc. č. 936/8 ost. pl., parc. č. 999/4 ost. pl., parc. 
č. 1000/2 ost. pl., parc. č. 1026/1 ost. pl. parc. č. 1026/3 ost. pl., parc. č. 1026/20 ost. pl., 
parc. č. 1026/23 ost. pl., parc. č. 1028/7 ost. pl., parc. č. 1028/17ost. pl., parc. č. 1028/18 ost. 
pl., parc. č. 1029/11 zahrada, parc. č. 1029/12 zahrada, parc. č. 1029/13 zahrada, parc. č. 
1029/19 ost. pl., parc. č. 1029/20 ost. pl., parc. č. 1029/21 zahrada, parc. č. 1029/28 ost. pl., 
vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech republic,    
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 
3. část usnesení RMO ze dne 23. 2. 2010 bod programu 2., bod 2.18 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelové vedení NN na pozemku  parc. č. 629/1 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21.   
 
4. část usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008, bod programu 2., bod 2.21 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
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vedení NN na pozemku parc. č. 678/2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
5. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008, bod programu 2 ve věci uložení náměstkyni                
H. Tesařové jednat ve věci záměru umístění mateřské školy v lokalitě Pražská - východ dle 
varianty B) bodu 2.1.1. důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 115/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/4 ostat. pl.) 
o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/25 ostat. pl. 
o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ostat. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 115/27 ostat. pl. 
o výměře 33 m2) o celkové výměře 156 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
1.9. 
 
2. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1965 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, parc. č. st. 1966 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 330 m2, parc. č. st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, parc. č. 
346/1 ostatní plocha o výměře 5 307 m2, parc. č. 349/2 ostatní plocha o výměře 293 m2, 
objektu občanské vybavenosti č. p. 1161 na pozemku parc. č. st. 1967, objektu občanské 
vybavenosti č. p. 1175 na pozemku parc. č. st. 1966 a objektu občanské vybavenosti č. p. 
1176 na pozemku parc. č. st. 1965 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně jejich 
součástí a příslušenství (které tvoří zejména technické vybavení, terénní a sadové úpravy, 
teplovod, parovod, kanalizace, vodovodní přípojka, elektropřípojka, oplocení, chodníky, 
vozovka a elektrocentrála) z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku  parc. č. 1918/1 ostat. pl. 
o výměře 142 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako 
budoucím dárcem, a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle 
důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
4. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely  xxxxxxxxxxxxxxx, paní  
xxxxxxxx a panem  xxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 
269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
s manžely  xxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.13. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 224 ostat. pl. (dle GP parc. č. 224/2 ostat. pl.) o výměře 
52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 45 160,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
7. odprodej části pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1929/15 ostat. pl.) 
o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 14 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 20 zahrada o výměře 
253  m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní  xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně  ve výši  
242 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
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9. výběr kupujícího pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2, v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc mezi bratry  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové 
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 2 200,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.17. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx o následný odprodej pozemků parc. č. 841/120 ostat. pl.     
o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl.      
o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 383/1 orná 
půda o výměře 1 839 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/2 zahrada   
o výměře 171 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
3. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní 
porost o výměře 549 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
4. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl.   
o výměře 60 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  části pozemku parc. č. 784/1 zahrada        
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.12. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, bod programu 3.1., bod 28 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č. 438/48 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 438/35 zahrada o výměře 314 m2 
a části pozemku parc. č. 438/1 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 178 917,-Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 1.13. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 6, bod 34 dodatku k důvodové 
zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 81/3 zahrada o výměře 
450 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxx              
a schválit kupní cenu ve výši 229 570,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
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 náhradě škody ve výši 15.424,- Kč vzniklé v souvislosti s realizací 
investiční akce „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc“ na pozemku parc.č. 416/9 
orná půda v k.ú. Povel, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín, dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
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3. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění 
a provozování kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 555/1 zahrada  v k.ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxx na doplatek úhrady za zřízení 
věcného břemene ve výši 6.686,- Kč, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. 

 
schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění přípojky 
elektro, vodovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace a v právu vstupu 
do budovy č.p. 603 na pozemku parc.č. st. 683/1 zastavěná plocha a nádvoří a na parc.č.st. 
683/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc za účelem jejich 
oprav, údržby, revizí, kontrol, změn či odstranění, které jsou ve vlastnictví Noe s.r.o. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 3 předložené důvodové 
zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 105/2 ostatní plocha v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví SMOl spočívajícího v právu umístění  
a provozování rampy pro imobilní osoby, schodiště k budově č.p. 603 nacházející se 
na pozemku parc.č.st. 683/1 zastavěná plocha a nádvoří  a na parc.č.st. 683/5 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc  a schodiště do suterénu budovy č.p. 
603, kde jsou umístěna WC, osvětlení restaurace a stožár a právo vstupu a vjezdu 
na pozemek parc.č. 105/2 v souvislosti s jejich umístěním, provozováním, opravami, 
údržbou, změnami či odstraněním a právo průchodu a průjezdu na pozemku parc.č. 105/2 
k budově č.p. 603 v souvislosti s jejím užíváním a provozováním, ve prospěch společnosti 
Noe s.r.o. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 
6. 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. 
1941/2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí 
ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1347/2 lesní pozemek o výměře 76 m2 
v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem 
státu Lesy České republiky, s.p. Částka nájemného činí 2.660,- Kč/rok, dle bodu                    
6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí směnné smlouvy na 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 I xxxxxxxxxxxxxxxxx  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  xxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku  parc. č. 615/1 ostat.  pl. o výměře 
cca 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 
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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 ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 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. 54, zahrada, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.1., varianta B) 
 
3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 51, zahrada, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.2., varianta B) 
 
4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 50, zahrada, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.3., varianta B) 
 
5. schvaluje 
záměr pronajmout ideální část pozemku parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 376 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, panu  xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxx – změna subjektu 
na straně nájemce, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti HANYCH-REAL spol. s r.o. ve věci prodeje části pozemku parc. č. 954/1, 
ostatní plocha, o výměře 250 m2 (5 m2 x 50 m2), v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
společnosti HANYCH-REAL spol. s r.o. ve věci zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes 
pozemek parc. č. 954/1, ostatní plocha, ve prospěch pozemku parc. č. 951, zahrada, vše       
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 5, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 
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142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-429/2009, 
do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2   xxxxxxxxxxxxxx 
za 111.058,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2  xxxxxxxxxxxx za 111.059,- Kč, kupní cena 
celkem 222.117,- Kč, z toho pozemek 213.000,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.6. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, 
ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 
1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2  
xxxxxxxxxxxxxxx za 57.808,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2  xxxxxxxxxxxxxxx za 57.809,- 
Kč, kupní cena celkem 115.617,- Kč, z toho pozemek 106.500,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.6. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců ze dne 21.03.2010 o snížení kupní ceny za budovu č. p. 616 (Hněvotínská 
18) na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 700, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemek parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 
754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje bytu č. 7 v budově č. p. 616 (Hněvotínská 18) 
na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a poměrné části pozemku parc. č. 
st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní   xxxxxxxxxxxxxx ve věci odprodeje budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18)             
na  pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 255/8, zahrada,  vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o odkoupení budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) 
na pozemku parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62, o výměře 
824 m2,  vše v k. ú Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o.  o odkoupení budovy č. p. 
79 na pozemku parc. č. 63/1 (Gorazdovo nám. 4) a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
2.2. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
společný prodej budovy č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st.  62,  zastavěná plocha a nádvoří,             
o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) na pozemku parc. č. st. 63/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří,            
o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, po bytových jednotkách dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, tj. po jednotkách, oprávněným nájemcům za kupní 
ceny vypočtené dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
16. schvaluje 
bezúplatné a časově neomezené zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni práva 
umístění pamětní desky a busty řídícího učitele Josefa Petřka v místě stávajícího umístění 
na budově č. p 16 (Pavlovická  51)na pozemku parc. č. st. 28, zastavěná plocha a nádvoří, 
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vše  k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, a to práva umístění pamětní desky obdélníkového tvaru 
o stranách 126 cm a 83 cm, s vystupující bustou řídícího učitele Josefa Petřka, na straně 
budovy směřující na ulici Pavlovická, do prostoru mezi I. a II. nadzemním podlažím ve výšce 
230 cm od paty budovy a ve vzdálenosti 540 cm od levého okraje budovy při pohledu z ulice 
Pavlovická, ve prospěch oprávněného z věcného břemene statutárního města Olomouce, 
dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci převodu bytové jednotky č. 727/47 v budově č. p. 
727 (Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří,                      
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  za původní cenu 
ve výši 488.800,- Kč a schválit prodej bytové jednotky č. 727/47 v budově č. p. 727 
(Voskovcova 2) na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na společných částech budovy č. p. 727 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 
783.000,- Kč, z toho za jednotku 776.282,- Kč, za pozemek 3.718,- Kč a náklady 3.000,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana  xxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 615/11 v budově č. 
p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy č. p. 615 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a trvat na svém 
usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 19 ve věci prodeje bytové jednotky č. 615/11 
v budově č. p. 615 (Tř. Svobody 25) na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na společných částech budovy 
č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 631/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 878.500,- Kč, z toho za jednotku 757.101,- Kč,        
za pozemek 117.899,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 312 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 2.563.000,- Kč, z toho za jednotku 2.191.026,- Kč, za pozemek 
368.974,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
Žádosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželů 
xxxxxxxxxxxxxxxx, manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, zastoupených 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ve věci  náhrady škody ve výši 30.550,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
4.1. 
 
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) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 14 s xxxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy 
bod 1a) 
b) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 43 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
1 b) 
c) Sokolská 48, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 se Spolkem přátel olomouckého jazzu dle 
důvodové zprávy bod 2 a) 
d) Sokolská 48, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3  se Spolkem přátel olomouckého jazzu dle 
důvodové zprávy bod 2 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, Zikova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Trnkova 22, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lafayetova 1, Olomouc 
 
b) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
 
c) na půl roku s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a,b,c)  
 
 2. s neprodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou sxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Černá 
cesta 27, Olomouc, a umožněním přestěhování jmenovaných do náhradního bytu o velikosti 
2+0 v domě Přichystalova 70 v Olomouci, dle důvodové zprávy bod  4) 
 
3.   s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví - dříve 
vojenský byt: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Gorazdovo nám. 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5)  
 
4. s uzavřením nájemní smlouvy –převod nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6)  
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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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 změn 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: 5. 
 
 
 
7 Zimní stadion - oprava  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uskutečněním investic a realizací oprav zimního stadionu dle DZ 
 
3. ukládá 
zrealizovat investice a opravy dle důvodové zprávy 
T: 15. 6. 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
8 Vydání zm ěny č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
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9 Petice Hodolany  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
10 Vydání zm ěny č.XV ÚPnSÚ Olomouc - východní tangenta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č.XV ÚPnSÚ Olomouc 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
11 OZV o Cenové map ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě 
stavebních pozemků  na území statutárního města Olomouce (2010/2011) 
 
2. ukládá 
předložit návrh obecně závazné vyhlášky o Cenové mapě stavebních pozemků na území 
statutárního města Olomouce (2010/2011) na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků 
na území statutárního města Olomouce (2010/2011) 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
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12 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investorů do PZ Šlechtitelů dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
13 Partnerské dny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s finanční spoluúčastí města dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
14 Smlouva o partnerství s obcí K řelov-B řuchotín  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup uvedený v předložené důvodové zprávě 
 
3. ukládá 
předložit Smlouvu o partnerství Zastupitelstvu města ke schválení 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit Smlouvu o partnerství a uložit primátorovi ji za statutární město Olomouc podepsat v 
termínu dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
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15 Základní škola a Mate řská škola Olomouc, Demlova 18 

- Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
aktualizaci odpisového plánu roku 2010 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Demlova 18 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 15. 6. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
16 Příspěvky v obl asti drobných ve řejně prosp ěšných aktivit 

s výší p říspěvku do 5.000,-- K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5.000,-- Kč dle 
přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
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17 Transformace správy m ěstského majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh na zrušení příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce                 
na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit založení akciové společnosti Lesy města Olomouce, 
a.s. 
 
4. odvolává 
ke dni zrušení příspěvkové organizace z funkce ředitele příspěvkové organizace Správa 
Lesů města Olomouce Ing. Romana Šimka 
 
5. jmenuje 
k výkonu dočasného řízení Lesů města Olomouce, a.s. Ing. Romana Šimka, nar. 
xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
 
6. určuje 
jako odborného garanta, zadavatele, objednatele pro akciovou společnost Lesy města 
Olomouce, a.s. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
18 OZV, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 6/2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 6/2009 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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19 OZV, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 9/2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2009 O stanovení koeficientů pro výpočet daně      
z nemovitosti na území města Olomouce 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
20 Kontrola hospoda ření za rok 2009 u ZŠ a MŠ Olomouc-Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
21 Kontrola hospoda ření za rok 2009 u ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
22 Dohoda o spolupráci ve zp ětném odb ěru akumulátor ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření Dohody o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru automobilových baterií          
a akumulátorů 
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3. ukládá 
primátorovi města Olomouce podepsat předloženou dohodu  
T: 15. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. pověřuje 
Technické služby města Olomouce, a. s., praktickou realizaci uzavřené dohody 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
23 Neudržované pozemky - smlouva o výp ůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
T: 15. 6. 2010 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
24 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Tomkova dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
25 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
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26 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
27 Žádost hotelu Sigma  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje 
vyhovět žádosti dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
28 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s opravou autobusové zastávky u Tržnice 
 
3. souhlasí 
s rekonstrukcí chodníku na Svatém Kopečku dle důvodové zprávy 
 
4. nesouhlasí 
s přesunem autobusové zastávky 
 
5. souhlasí 
se způsobem financování opravy dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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29 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení teMko café-bar v ulici 
Schweitzerova 97, Olomouc, v rozsahu 7,2 m2 pro žadatele p.xxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxx, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 4.6. do 31.10. 2010 a od 1.4. do 31.10 v letech 
2011 – 2013.    
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení WOK v ulici tř. 17. 
listopadu 62, Olomouc, v rozsahu 24,5 m2 pro žadatele f. Hua Ying, s.r.o., Malobřenovská 
48, 169 00 Praha 6, na dobu od 4.6. do 3.10.  2010.      
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení HANÁCKÁ 
HOSPODA  na  Dolním náměstí 38, Olomouc, v rozsahu 23,9 m2 pro žadatele 
pxxxxxxxxxxxxxxxxx, 779 00 Olomouc , na dobu od 4.6. do 31.12. 2010.      
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení ARKTIC FOOD v ulici 
Havlíčkova 11, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatelexxxxxxxxxxxx, 772 00 Olomouc - 
Droždín, na dobu od 4.6. do 31.10.  2010.      
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
30 Veřejná zakázka č. 10001 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. výběr účastníků rámcové smlouvy           
u veřejné zakázky s názvem „Dětská hřiště“ archivní číslo 10001 dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 30. 
 
 
 
31 Veřejná zakázka č. 10010 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Skupova, Trnkova - rozšíření parkovacích stání“ archivní číslo 10010 uchazeči dle návrhu 
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hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeče, jejichž nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 30. 3. 
 
 
 
32 Veřejná zakázka č. 10014 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Úpravy přednádražního prostoru v Olomouci – IV. etapa  v rámci projektu Přednádražní 
prostor - Dodatek č. 3 “ archivní číslo 10014 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 30. 4. 
 
 
 
33 Veřejná zakázka č. 10023 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Kožušanská ul. – stavební úpravy komunikace“ archivní číslo 10023 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitce stěžovatele proti rozhodnutí 
zadavatele o zadání z  veřejné zakázky s názvem „Kožušanská ul. – stavební úpravy 
komunikace“ archivní číslo 10023 z důvodů uvedených v  DZ. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 30. 5. 
 
 
 
34 Smetanovy sady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C 1 důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Tramvajová tra ť Šantovka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací demolic a sanací dle bodu 2 důvodové zprávy  s tím, že dohodnuté podmínky 
budou zakotveny ve směnné smlouvě 
 
3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru zadat znalecký posudek na určení výše nákladů demolice                
a dekontaminace  
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje zahájit práci na studii dle bodu 5 důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
zařadit částku 250 tis. Kč do soupisu nekrytých požadavků dle bodu 5 důvodové zprávy 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 32. 
 
 
 
36 Parkánové zahrady UP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací prací dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zahájit práce na projektové dokumentaci zadáním přímému zhotoviteli 
Alfaprojektu Olomouc a. s. s úhradou v roce 2011dle důvodové zprávy 
T: září 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investic na rok 2011 akci Oprava hradební branky 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru investic 
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5. ukládá 
odboru investic projednat s UP provozování hradební branky  
T: září 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 33. 
 
 
 
37 Švýcarské fondy - Management řízení MHD 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem přípravy projektu dle bodu 3.5 DZ 
 
3. schvaluje 
podání žádosti projektu do vyhlášené výzvy Programu švýcarsko - české spolupráce 
 
4. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 4 DZ 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
38 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy bod č. 3 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
39 Žádost - Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje 
ekonomickému odboru , jako správci místního poplatku, vyměřený místní poplatek 
prominout. 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 
 
 
40 Žádost o úv ěr z Fondu rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím úvěru z Fondu rozvoje bydlení 
 
3. ukládá 
předložit žádost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení ke schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
41 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru investic 

a v odboru vn ějších vztah ů a informací Magistrátu m ěsta 
Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru investic a v odboru vnějších vztahů a informací dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 2. 6. 2010 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl předložit RMO dodatek "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce 
a Městské policie Olomouc" dle předložené důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
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42 Organiza ční záležitosti - p řidělení služebního bytu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vytypovat vhodný byt a předložit jej ke schválení RMO  
T: 17. 8. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 1. 
 
 
 
43 Organiza ční záležitosti -  napln ění zákona o volbách 

do zastupitelstev obcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
podle § 27 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., vytvoření 5 volebních obvodů ve městě Olomouci 
pro volby do zastupitelstev obcí konaných v roce 2010, dle příloh č. 1 a č. 2  s voleným 
počtem 9 členů  Zastupitelstva města Olomouce v každém volebním obvodu, a celkovým 
počtem 45 členů  Zastupitelstva města Olomouce  
 
3. ukládá 
předložit materiál k volbám na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 2. 
 
 
 
44 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedícího dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2010 - 2014 dle důvodové zprávy 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 41. 
 
 
 
45 Stanovení termínu a návrh programu 27. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
-   termín konání 27. zasedání ZMO: na úterý 22.06.2010 od 9:00 hodin 
- místo konání 27. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 27. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42. 
 
 
 
46 Různé - pozastavení doplatku za restaurování figurek orloje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle dopisu AK Ritter - Šťastný v příloze důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43. 
 
 
 
47 Informace o činnosti kontrolního výboru ZMO v I. pololetí 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: předseda kontrolního výboru 
Bod programu: 44. 
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48 Různé - smlouva o poskytování právních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
uzavřít smlouvy dle DZ 
T: 15. 6. 2010 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 45. 
 
 
 
49 Různé - lokalita bývalých kasáren 9. kv ětna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
změnu regulační podmínky pro zástavu plochy Z1 ve věci maximální zastavěné plochy 
jednoho podlaží výškové hmoty na 450 - 600 m2 při eliptickém tvaru 
 
2. ukládá 
zajistit aktualizaci studie v intencích schváleného usnesení 
T: 15. 6. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 46. 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný v .r.                                                             Mgr. Svatopluk Š čudlík v. r. 
primátor m ěsta Olomouce                                                  1. náměstek primátora 
 

  
  
 


