
 

USNESENÍ 
 

z 103. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15.06.2010 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr směnit část pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“)   
část pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části 
pozemku parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl „a“ a díl „c“) 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 30/5 ostat. pl. o výměře 
354 m2 (dle GP parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 
REKOS stavební společnost, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1045/33 zahrada o výměře 72 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 370 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 129 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
6. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxx - lokalita č. 7 – ul. Jánského 
prodej pečiva do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
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7. záměr odprodat pozemek parc. č. 539/54 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.   
 
8. předběžný záměr směnit části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o celkové výměře 8 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 
265/207 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny po vypracování GP 
dle důvodové zprávy bod č. 1.8.   
 
9. poskytnutí jako výpůjčky  dětského dopravního hřiště na  části pozemku parc. č. 451/1 
ostat. pl. o výměře 3 480 m2 a na pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o výměře 160 m2 
a budovy bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 2471 zast. pl. o výměře 160 m2, vše  v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 2471 zast. 
pl. o výměře 160 m2 v  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  panu xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 
 
11. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 358 m2 
a pozemek parc. č. st. 921 zast. pl. o výměře 21 m2,  vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměra části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc bude 
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 6159 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. o výměře 195 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 270 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 625/2  ostat. pl. o výměře 238 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
16. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 330 m2 a 28 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.   
 
17. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu bez čp/če (jiná st.) na pozemku parc. č. 27 zast. 
pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce Sboru dobrovolných hasičů Olomouc – Topolany dle důvodové zprávy bod 
č. 1.16.  
 
18. záměr pronajmout parkovací stání o výměře 13,75 m2, ve dvorním traktu domu 
Pavelčákova č.o. 21, č.p. 1, na pozemku parc. č. st. 464 zast. pl., v k.ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc, společnosti Pí centrum Zdravá výživa s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
19. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 255,00 m2 v domě Dolní náměstí č.o. 7, 
č.p. 194 na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Olomouc-město, obec paní 
xxxxxxxxxxx za účelem provozování prodejny textilu LITEX – změna účelu nájmu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
20. odpuštění nájemného ve výši 6.904,- Kč za pronájem části  pozemku 861/1 ostat. pl. 
o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx v období od 1. 1. 2009 do 
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31. 3. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
21.  změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc.  č. 
515/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín,  obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 613 ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
23. pronájem části pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl. o výměře 192 m2 a části pozemku parc. 
č. 31/51 ostat. pl. o výměře 33 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 240 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
25. pronájem části pozemku parc. č. 623/7 ostat. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 330 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 190 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
28. pronájem pozemku parc. č. 510 ostat. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
29. přidělení místa pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxx - lokalita č. 5 – ul. tř. Kosmonautů 
prodej pečiva od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
30. pronájem pozemku parc. č. 53/31 zahrada o výměře 31 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. o výměře 11 m2 a části pozemku parc. 
č. 174/7 zahrada o výměře 8 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
32. pronájem pozemku parc. č. 438/37 zahrada o výměře 285 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
33. poskytnutí jako výpůjčky pozemků parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5580 m2 a parc. č. 
st. 1258 zast. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Tělocvičné jednotě 
Sokol Olomouc - Nový Svět dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování venkovního 
vedení VN na pozemcích parc. č. 723 ostat. pl., parc. č. 731 ostat. pl. a parc. č. 700/7 orná 
půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, umístění a provozování sloupu VN, včetně 
stožárové trafostanice na pozemku parc. č. 700/7 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 639 
ostat. pl., parc. č. 693 ostat. pl., parc. č. 700/7 orná půda, parc. č. 717 ostat. pl., parc. č. 
719/1 orná půda, parc. č. 719/2 orná půda, parc. č. 719/3 ostat. pl., parc. č. 720/9 zahrada, 
parc. č. 721/1 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování venkovního vedení VN na pozemcích parc. č. 723 ostat. pl., parc. č. 
731 ostat. pl. a parc. č. 700/7 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, umístění 
a provozování sloupu VN, včetně stožárové trafostanice na pozemku parc. č. 700/7 orná 
půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 639 ostat. pl., parc. č. 693 ostat. pl., parc. č. 700/7 orná 
půda, parc. č. 717 ostat. pl., parc. č. 719/1 orná půda, parc. č. 719/2 orná půda, parc. č. 
719/3 ostat. pl., parc. č. 720/9 zahrada, parc. č. 721/1 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 776/1 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
37. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 116/16 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
38. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 85/1 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
39. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 495/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 495/4 ostat. pl. v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.21. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 128/2 ostat. pl. a parc. č. 103/2 
ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 128/2 
ostat. pl. a parc. č. 103/2 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na  pozemku  parc. č. 1941/1 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.23. 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  podzemního kabelového vedení NN na  pozemku  parc. č. 1941/1 
ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  horkovodního  
vedení na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 512, parc. č. 508, parc. č. 511, parc. č. 510/1, vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
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46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodního  vedení na pozemcích parc. č. 509, parc. č. 512, parc. 
č. 508, parc. č. 511, parc. č. 510/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. parc. č. 939/1, parc. č. 842/7, parc. č. 
1025/24, parc. č. 1025/23, parc. č. 677/2 , parc. č. 677/5, parc. č. 710/13, parc. č. 710/20, 
parc. č.  842/5, vše ostat. pl., vše v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
48. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 999 ostat. pl.,  parc. č. 1000 ostat. pl. , parc. č. 392/16 
ostat. pl., parc. č. 1005/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
49. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999 ostat. pl.,  parc. č. 
1000 ostat. pl. , parc. č. 392/16 ostat. pl., parc. č. 1005/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.26. 
 
50. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/21, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.27. 
 
51. změnu smluvních podmínek úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 536/1, 
parc. č. 535,  parc. č. 536/2 a parc. č. 536/37, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, parc. č. 5/8, parc. č. 5/21, vše ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení a přípojky VN na pozemcích parc. č. 790/6 a  parc. č. 1032/5, vše v k. ú. 
Hodolany, parc. č. 1736/5 a parc. č. 1736/2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec 
Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
53. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN  na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1650/1, parc. č. 
1721/37, parc. č. 1963/7, parc. č. 1963/10, parc. č. 1721/38, parc. č. 1650/14 a parc. č. 
1721/30, vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
54. 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 Sboru Církve adventistů sedmého dne Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 
55. pronájem části 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 společnosti SKY DIVE CZECH s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.2.                 
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56. pronájem budovy 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. 3.3. 
  
57. pronájem části 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 panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
 
58. pronájem nebytových prostor 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. 3.5.  
  
59. pronájem nebytových prostor 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 Ireně 
Podzimné za účelem provozování kanceláře pro poskytování kosmetického poradenství, 
skladu kosmetiky a poradenství zdravého rozvoje osobnosti dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
60. změnu smluvních podmínek u směny části pozemku parc. č. 235/20 ostat. pl. o výměře 
113 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti K - stav 
stavební a.s. za část pozemku parc. č. 235/26 orná půda o výměře 110 m2 (dle GP díl „d“) 
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového 
doplatku dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
61. uzavření dohody o skončení nájmu a zrušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy 
o nájmu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část  pozemku parc. č. 235/23 orná půda 
o výměře 263 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc se společností K-stav stavební a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 4.9.   
 
62. pronájem části 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. 4.13. 
 
63. pronájem pozemků 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 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 společnosti DELTA INVEST, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
64. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování chodníku 
a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 294/2 orná půda (dle GP parc. č. 294/10 ostat. 
pl.) ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx a parc. č. 296/9 orná půda (dle GP parc. č. 296/24 ostat. 
pl.) ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 4.20. 
 
65. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
na pozemcích parc. č. 294/2 orná půda (dle GP parc. č. 294/10 ostat. pl.) ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxxx a parc. č. 296/9 orná půda (dle GP parc. č. 296/24 ostat. pl.) ve vlastnictví paní 
Ivany Jeřábkové, ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
4.20. 
 
66. uzavření  darovací smlouvy na stavby SO 02 komunikace, parkoviště, zpevněné plochy 
pro uložení a odvoz TDO, včetně uzamykatelné závory a chodníku vybudované v rámci 
stavby „Bytový komplex Kaplička, ulice Družební, Olomouc – Nové Sady“, mezi společností 
Výstavba bytů s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle 
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důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
67. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
prodloužení vodovodního řadu budovanou v rámci stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu 8 
RD v lokalitě Lošov“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
68. uzavření dodatku č. 14 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu 
č. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.3. 
 
69. záměr odprodat pozemky parc. č. 184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 o výměře 
702 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 
o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, 
parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 
o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. 
č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 
13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 
o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, 
parc. č. 136/76 o výměře 218 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, 
parc. č. 184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 
405 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada 
o výměře 456 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1.  
 
70. záměr odprodat pozemky parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 o výměře 
2 223 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 173/4 
o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu 
xxxxxxxxxxx a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1.    
 
2. nevyhovuje žádosti 
společnosti Školagro s.r.o.  o pronájem části pozemku parc. č. 236/47 orná půda o výměře 
660 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
3. bere na v ědomí 
postup dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
4. uděluje 
souhlas Moravskému divadlu Olomouc příspěvkové organizaci s demolicí  objektu letní 
zkušebny orchestru v areálu bývalého Hudebního divadla v Hodolanech nacházející se na 
pozemku parc. č. st. 691 zast. pl. o výměře 2993 m2 v k. ú Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009  bod programu 2, bod 2.17 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. o výměře 195 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti Alkona Invest CZ a. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
2. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.14 ve věci schválení doplnění 
smluvních podmínek u pronájmu části  pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 2 800 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 
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3. usnesení RMO ze dne 25.  3. 2008, bod programu 2., bod 2.44 ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. parc. č. 939/1, parc. č. 842/7, parc. č. 
710/6, parc. č. 1025/24, parc. č. 1025/23, parc. č. 668/7, parc. č. 939/3, parc. č. 987/1, parc. 
č. 987/12, vše ost. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
4. usnesení RMO ze dne l. 12. 2008 bod programu  2, bod 2.20 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000, parc. č. 1001, parc. č. 392/16, parc. č. 1004, vše 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na pozemku parc. č. 1005/1 orná půda 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1462 ostatní plocha v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.26. 
 
5. usnesení RMO ze dne 24. 2. 2009 bod programu  2,  bod   2.23  ve věci souhlasu  
s úpravou trasy u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000, parc. č. 
392/16, parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na pozemku parc. 
č. 1005/1 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 1462 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
6. usnesení RMO ze dne 29. 1. 2008 bod programu 2., bod 2.16. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelů VN  
na pozemcích parc. č. 1963/1, parc. č. 1650/1, parc. č. 1721/37, parc. č. 1721/40 a parc. č. 
1963/11, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
7. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2010 bod programu 2, bod 3.5 ve věci schválení pronájmu 
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. 3.1. 
 
8. usnesení RMO ze dne 9. 2. 2010, bod programu 2, bod 4.9. ve věci  uložení odboru 
majetkoprávnímu informovat Povodí Moravy, s.p., že i přes veškerou snahu SMOl se 
nepodařilo záležitost týkající se výkupu pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx dořešit dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
9. usnesení RMO ze dne 9. 2. 2010, bod programu 2, bod 4.9.  ve věci  nesouhlasu 
s uznáním závazku vůči společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. ve výši 634 098,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
10. usnesení RMO ze dne 9. 2. 2010, bod programu 2, bod  4.9. ve věci  doporučení ZMO 
revokovat usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení 
odprodeje části  pozemku parc. č. 350/10 ostat. pl. o výměře 200 m2 (dle GP parc. č. 350/44 
ostat. pl.) v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s.  za kupní 
cenu ve výši 248 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.27.   
 
11. usnesení RMO ze dne 15. 12. 2009, bod programu 1, bod 4.1. ve věci doporučení ZMO 
schválit směnu pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 11 486 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemky parc. č. 
184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 184/68 o výměře 
702 m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 
o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. 



 9 

č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 
663 m2, parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 
o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. 
č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 
13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 
o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, 
parc. č. 136/76 o výměře 218 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 
247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 
184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, 
parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 
456 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
s tím, že společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouce 
cenový rozdíl ve výši 337 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
12. usnesení RMO ze dne 10. 11. 2009, bod programu  3.1., bod  1. ve věci doporučení 
ZMO nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxxx a společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. 
o odprodej pozemků parc. č. 136/78 orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 166/3 orná půda o 
výměře 8 191 m2, parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o 
výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 orná půda o výměře 2 223 m2, parc. č. 182/3 ost. pl. o 
výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o 
výměře 1 253 m2, parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o 
výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o 
výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o 
výměře 835 m2, parc. č. 184/43 orná půda o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 orná půda o 
výměře 583 m2, parc. č. 184/45 orná půda o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/55 orná půda o 
výměře 70 m2, parc. č. 184/56 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 184/64 orná půda o 
výměře 669 m2, parc. č. 184/68 orná půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o 
výměře 447 m2, parc. č. 184/76 orná půda o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o 
výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná půda o výměře 61 m2, parc. č. 136/68 orná půda o 
výměře 250 m2, parc. č. 136/76 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 173/4 orná půda o 
výměře 940 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
13. usnesení RMO ze dne 15. 12. 2009, bod programu 1, bod 4.1. ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. 
č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 
m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, vše orná půda a 
parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1.  
 
14. usnesení RMO ze dne 15. 12. 2009, bod programu 1, bod 4.1. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. 
č. 247/12 trvalý travní porost, parc. č. 184/80 orná půda, parc. č. 184/11 ostat. pl., parc. č. 
184/81 orná půda, parc. č. 184/69 orná půda, parc. č. 184/68 orná půda, parc. č. 173/3 orná 
půda a parc. č. 173/4 orná půda, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č. 178/3 ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
15. usnesení RMO ze dne 15. 12. 2009, bod programu 1, bod 4.1. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemky parc. 
č. 247/21 trvalý travní porost, parc. č. 247/52 ostat. pl., parc. č. 184/69 orná půda, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 184/74, parc. č. 184/1, parc. č. 
184/75, parc. č. 184/62, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxx, pozemků parc. č. 184/63,   parc. č. 184/66 a parc. č. 184/78, vše orná půda v k. 
ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
6.1.  
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6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování pozemku parc. č. 1916/45 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
2. nepřijetí nabídky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup 
pozemku parc. č. 451/43 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 se společností STAFOS – REAL, s.r.o. při kupní ceně ve výši 
528 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
4. odprodej 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 panu xxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12.756,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10.. 
 
5. odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 515 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní cenu ve výši 
517 400 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
6. odprodej 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 části 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. za kupní cenu ve výši 1 694 700,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.12.  
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/22 ostat. pl. 
o výměře 1 454 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností CERTAS CZ, 
spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 727 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13.  
 
8. odprodej části 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. za kupní 
cenu ve výši 14 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
9. odprodej části 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. za kupní 
cenu ve výši 19 220,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
10. odprodej pozemku parc. č. st. 529/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v  k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za  kupní cenu ve výši 11 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.16. 
 
11. odprodej části pozemku parc. č.  808/1  ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/9 ostat. pl.) 
o výměře 60 m2 a  části 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 manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 60 590,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
12. odprodej části pozemku  parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 
1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
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ve výši 71.930,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 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 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 se  společností DELTA INVEST, s.r.o. při kupní 
ceně ve výši 5 060 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
14. směnu části pozemku parc. č. 292/7 vodní plocha (dle GP parc. č. 292/7 ostat. pl.) 
o výměře 43 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví občanského sdružení 
"Stromeček" za část pozemku parc. č. 292/1 vodní plocha (dle GP díl "b" ostat. pl.) o výměře 
14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez 
doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
15. darování části pozemku parc. č. 294/1 orná půda (dle GP parc. č. 294/9 ostat. pl.) 
o výměře 31 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
16. darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP parc. č. 294/11 ostat. pl.) 
o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
17. darování části pozemku parc. č. 294/4 orná půda (dle GP parc. č. 294/12 ostat. pl.) 
o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
18. darování části pozemku parc. č. 295/4 orná půda (dle GP parc. č. 295/8 ostat. pl.) 
o výměře 38 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
19. darování části pozemku parc. č. 295/3 orná půda (dle GP parc. č. 295/9 ostat. pl.) 
o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
20. darování části pozemku parc. č. 295/2 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 ostat. pl.) 
o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
21. darování části pozemku parc. č. 296/5 orná půda (dle GP parc. č. 296/21 ostat. pl.) 
o výměře 80 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
22. darování části pozemku parc. č. 296/4 orná půda (dle GP parc. č. 296/22 ostat. pl.) 
o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
23. darování části pozemku parc. č. 296/3 orná půda (dle GP parc. č. 296/23 ostat. pl.) 
o výměře 42 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
24. darování pozemků parc. č. 296/6  orná půda o výměře 186 m2 a parc. č. 294/5 orná 
půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA 
INVEST, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
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25. darování pozemků parc. č. 292/5 ostat. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 1286/27 ostat. pl. 
o výměře 18 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxxx do 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
26. darování pozemků parc. č. 296/10 orná půda o výměře 216 m2 a parc. č. 296/11 orná 
půda o výměře 55 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní 
xxxxxxxxxxx ideální podíl 1/6, pana xxxxxxxxxxx ideální podíl 1/6, paní xxxxxxxxxxx ideální 
podíl 1/2 a paní xxxxxxxxxxx ideální podíl 1/6 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
27. směnu 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. 
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 s tím, že společnost Výstavba bytů 
s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 59 840,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.21.  
 
28. doplnění smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, 
parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 
o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, 
parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 
o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za kupní cenu ve výši 73 240,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 
29. odprodej pozemku 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 manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši 79.380,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 
30. odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada  (dle GP pozemek parc. č. 1856/14 
zahrada) o výměře 348 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 49.890,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24.   
 
31. odprodej pozemku 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 manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 86.210,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 
32. odprodej pozemku 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 manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 72.860,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.26.  
 
33. výkup části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 
ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT 
a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  5 250 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.27.  
 
34. odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 
ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za 
kupní cenu ve výši 764 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.27.  
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7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 625/2  ostat. pl. o výměře 
238 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 241 trvalý travní porost o 
výměře 74 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx za část 
pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře 320 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2 
a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 1729 o výměře 345 138 m2, parc. 
č. 1736/1 o výměře 315 613 m2, parc. č. 1736/2 o výměře 15 075 m2, parc. č. 1736/80 o 
výměře 33 014 m2, parc. č. 1736/60 o výměře 13 426 m2, parc. č. 1736/69 o výměře 5 442 
m2, parc. č. 1736/71 o výměře 3 057 m2, parc. č. 1736/76 o výměře 9 760 m2, parc. č. 
1736/77 o výměře 11 003 m2, parc. č. 1736/78 o výměře 16 205 m2, parc. č. 1736/79 o 
výměře 25 026 m2, parc. č. 1736/89 o výměře 26 354 m2, parc. č. 1736/59 o výměře 1 890 
m2, parc. č. 1736/64 o výměře 5 939 m2, parc. č. 1736/13 o výměře 1 196 m2, parc. č. 
1736/14 o výměře 3 997 m2, parc. č. 1736/10 o výměře 405 m2, parc. č. 1736/102 o výměře 
328 m2, parc. č. 1736/6 o výměře 533 m2, parc. č. 1736/98 o výměře 513 m2, parc. č. 
1736/99 o výměře 513 m2, parc. č. 1736/84 o výměře 2 861 m2, parc. č. 1736/49 o výměře 
39 m2, parc. č. 1736/15 o výměře 1 070 m2, parc. č. 1736/8 o výměře 73 m2, vše orná půda, 
parc. č. 1734/1 trvalý travní porost o výměře 10 501 m2, parc. č. 1735/1 ostat. pl. o výměře 
347 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 283/5 orná půda 
o výměře 97 993 m2 a parc. č. 283/7 ostat. pl. o výměře 921 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
5. žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o snížení rozsahu předmětu prodeje v budoucí 
kupní smlouvě o pozemky parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 
orná půda o výměře 1 113 m2 a pozemku parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, vše 
v  k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
6. žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o vázání termínu odprodeje u budoucí kupní 
smlouvy na dobu do 30 dnů po nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí ke 
stavbám infrastruktury dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu  4, bod  57 ve věci nesouhlasu 
s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích 
parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti 
JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na rozhodnutí 
ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci nesouhlasu s úhradou nákladů ve 
výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 
350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání  na rozhodnutí 
ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57  ve věci schválení výkupu části pozemku 
parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši  4 200 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.27.  
 
4. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod  41 ve věci trvání na rozhodnutí 
ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje části 
pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 
2 469 740,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.27.  
 
5. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na rozhodnutí 
ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 
987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s.  za kupní cenu ve výši   862 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.27.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. trvat na usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení 
odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části 
pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.5. 
 
2. nesouhlasit s vydržením části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP 
díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
3. vzít na vědomí změnu smluvních podmínek u směny části pozemku parc. č. 235/20 ostat. 
pl. o výměře 113 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti K 
- stav stavební a.s. za část pozemku parc. č. 235/26 orná půda o výměře 110 m2 (dle GP díl 
„d“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového 
doplatku dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
4. souhlasit s úhradou nákladů ve výši 634 098,- Kč za vybudování parkovacích stání na 
pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc 
společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 
10. revokuje 
usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 2, bod 5.1. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek smlouvy o nájmu dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.1.  
 
11. schvaluje 
změnu smluvních podmínek smlouvy o nájmu dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.1.   
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout objekt č. p. 452 (stavba technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) sdružení Box 
Klub GAMBARE OLOMOUC do 31. 12. 2026 dle dodatku č. 2 k důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístit a provozovat 
parovodní potrubí na pozemcích parc. č. 539/22 a parc. č. 1458/6, oba v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve vlastnictví Statutárního města Olomouc a v právu vstupu a vjezdu 
dopravních a mechanizačních prostředků v nezbytném rozsahu na tyto pozemky 
v souvislosti se zřízením, provozem, údržbou, opravami, změnami, odstraňováním havárií 
a likvidací parovodního potrubí ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu  1000,- Kč + DPH, dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude  spočívat v právu  umístění 
a provozování vedení kanalizace a  v právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení, a to 
k pozemkům parc. č. 1695/5 ostatní plocha a parc. č. 1695/6 ostatní plocha, oba 
v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Trimex 
Olomouc spol. s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 
2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku 
parc. č. 495/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc a části 
pozemku, parc. č. 1232/9 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc 
mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a Statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode 
dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba kolaudována. Statutární město 
Olomouc uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek 
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku, parc. č. 207 
vodní plocha v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodaření Zemědělská vodohospodářská správa. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu, která bude stanovena znaleckým posudkem na 
základě zákona o oceňování majetku, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 153/15 ostatní plocha 
v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc v rozsahu cca 140 m2, který je ve vlastnictví DEVELOP 
BUILDING s.r.o., dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
stavby „Poběbrady-Chomoutov, lávka pro pěší a cyklisty“ a v právu vstupu a vjezdu za 
účelem provádění údržby, čištění, oprav komunikace-cyklistické stezky a volný přístup 
chodců a cyklistů na pozemek parc.č. 759/1 vodní plocha a parc.č. 761/5 ostatní plocha, oba 
v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu životnosti 
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stavby a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené 
důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NS/OI/345/2009/MJ ze dne 24.9.2009 na 
pronájem části pozemku parc.č. 759/1 vodní plocha a prac.č. 761/5 ostatní plocha, oba v k.ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy s.p., a to na dobu od 1.10.2009 do 31.5.2010 za nájemné 
ve výši 4.013,- Kč, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Dodatek č. 39 ke smlouv ě o nájmu, provozování a údržb ě 

veřejného vodovodu a kanalizace mezi spol ečností 
Středomoravská vodárenská, a.  s. a statutárním m ěstem 
Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
dodatek č. 39 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace 
ze dne 29.3.2000, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Středomoravskou 
vodárenskou, a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Petice "Za jednu Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit text petice k projednání ZMO na jeho zasedání dne 22.6.2010 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
3. ukládá 
odpovědět petentům dle rozhodnutí ZMO 
T: 29. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 4. 
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6 Petice obyvatel ul. Kosmonaut ů - vým ěníková stanice na ul.  V. 

Nezvala 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned odpovědět petentům dle důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 Příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí a  drobných ve řejně 

prosp ěšných aktivit s výší p říspěvku do  5000,--K č 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí a v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit 
s  výší příspěvku do 5 000,--Kč dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
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4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 20. 7. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc -  příprava 

projektu Fakultní základní školy Olomouc, Hálkova 4  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou projektu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
spolupracovat s příspěvkovou organizací na přípravě PD dle důvodové zprávy 
T: září 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Aktualizace odpis ů roku 2010 p říspěvkových organizací - škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů roku 2010 příspěvkových organizací - škol dle důvodové zprávy a dle 
přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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11 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 75/143, ostatní plocha, o výměře 78 m2, v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a 
manželům xxxxxxxxxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu zázemí 
domu a přístup ke garážím, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 105/10, zahrada, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.3. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 380, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová  Ulice, obec 
Olomouc, manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 94.900,- Kč, z toho za pozemek 
93.000,- Kč a náklady 1.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 12. 2009, bod 6, část 18, ve věci  prodeje podílu o velikosti ideální 
1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha 
a nádvoří, a podílu o velikosti ideální 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Středisku 
SOS pro vzájemnou pomoc občanů, za kupní cenu 140.700,-Kč, z toho podíl na budově 
121.696,-Kč, podíl na pozemku 18.304,-Kč a náklady 700,-Kč, za podmínky, že ostatní 
spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc, před podpisem kupní smlouvy na výše uvedené podíly na 
nemovitostech uzavřou se statutárním městem Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního 
práva, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideálního podílu o velikosti 1/4 na budově bez čp/če (objektu garáží) na pozemku 
parc. č. st. 486, zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 
486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu 140.700,- Kč, z toho podíl na budově 
121.696,- Kč, podíl na pozemku 18.304,- Kč a náklady 700,- Kč, za podmínky, že ostatní 
spoluvlastníci budovy bez čp/če (objektu garáží) na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná 
plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. st. 486, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, před 
podpisem kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti uzavřou se statutárním městem 
Olomouc dohodu o neuplatnění předkupního práva, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/12 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) na pozemku 
parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
748/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 748/39901 na pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemcům, manželům xxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 3.3. 
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8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/37 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. 727, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemci, paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 3.4. 
 
9. schvaluje 
předběžný souhlas s odkoupení podílu o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 347, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 81 m2, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve 
vlastnictví České republiky, a to za bytovou jednotku č. 136/4 v budově č. p. 136 (Černá 
cesta 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na společných částech budovy č. 
p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 3.5. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 571/2 v budově č. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) na 
pozemku parc. č. st. 836, 837, 838 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na 
společných částech domu č. p. 570, 571, 572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc – nájemci, paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.6. 
 
11. revokuje 
své usnesení ze dne 08. 12. 2009 bod 4 část 12 ve věci záměru prodat bytovou jednotku č. 
1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na 
společných částech budovy č. p. 1022, 1023, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc - nájemci, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20)  na 
pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o  velikosti 325/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023, a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 325/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – nájemci, paní 
xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.7. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 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 
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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: 10. 
 
 
 
13 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou  zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Kosmonautů 14, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 18 s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod 
1a) 
b) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 75 s xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 
1b) 
c) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  2 a) 
d) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 26 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
b) 
e) Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 1  se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 ) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
 
b) na půl roku s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a,b)  
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. s rozšířením nájemní smlouvy z důvodu prodeje bytu do osobního vlastnictví - dříve 
vojenský byt: 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Gorazdovo nám. 3, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6)  
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy: 
a) xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
b) xxxxxxxxxx, Družební 17, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b)  
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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14 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 64 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66 dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 1. 
 
 
 
15 Politických v ězňů 4 - žádost  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
postupovat dle závěru DZ  
T: 7. 9. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
odpovědět nájemcům dle závěru DZ 
T: 29. 6. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
zařadit částku 200 tis. Kč do souboru nekrytých požadavků (snížit odvod SNO,a.s.) 
T: 7. 9. 2010 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 2. 
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16 Veřejná zakázka č. 10021 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Obnova vozového parku autobusů“ 
archivní číslo 10021. 
 
2. deleguje 
a) do komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace členy dle důvodové zprávy.  
b) do  hodnotící komise  členy a  náhradníky dle důvodové zprávy . 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Mgr. Svatopluka Ščudlíka k  podpisu dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Veřejná zakázka č. 10018 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
zahájení a podmínky zadávacího řízení s názvem „Obnova vozového parku tramvají“ 
archivní číslo 10018. 
 
2. deleguje 
a) do komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace členy dle důvodové zprávy.  
b) do  hodnotící komise  členy a  náhradníky dle důvodové zprávy . 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  Mgr. Svatopluka Ščudlíka k  podpisu dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 1. 
 
 
 
18 Veřejná zakázka č. 10034 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Obnova mobiliáře a povrchů v olomouckých historických sadech - 
Bezručovy a Čechovy  sady“ archivní číslo 10034. 
b)  uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o. na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 10034. 
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2. ustavuje 
a)  v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b)  v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 2. 
 
 
 
19 Vydání souboru zm ěn č. XX ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit předkládaný materiál dle varianty b) 
 
3. ukládá 
předložit materiál dle varianty b) na zasedání ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
20 Digitální povod ňový plán  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o podporu na projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP 
Olomouc vč. modernizace varovného informačního systému" do vyhlášené XX. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 
 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 



 25

 
 
21 Výzva 09 - projektový zám ěr 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem přípravy dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit RMO konečné řešení projektových záměrů včetně finančních rozpočtů a struktury 
financování 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí odboru informatiky 

vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
22 Realizace úspor Plavecký stadión  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky na rozšíření energetického auditu do soupisu nekrytých požadavků dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zařadit částku 180 000,- Kč na sanaci poškozeného zdiva budovy PS Olomouc do návrhu 
rozpočtu na rok 2011 
T: listopad 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
23 KMČ - radar v Droždín ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o udělení příspěvku dle přílohy důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
zařazení  příspěvku dle důvodové zprávy do rozpočtu OVVI, včetně rozpočtových změn s tím 
souvisejících 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
24 Delegování zástupce m ěsta - VH Sdružení CR  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nominace zástupců města do statutárních orgánů Sdružení CR dle upravené důvodové 
zprávy 
 
3. deleguje 
zástupce na Valnou hromadu Sdružení CR dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat písemné pověření k účasti  na Valné hromadě Sdružení CR ve znění přílohy č. 1 
důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
25 Smlouva o partn erství v projektu Rozvoj profesních schopností 

sociálních pracovník ů měst St řední Moravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o partnerství v projektu Rozvoj profesních schopností sociálních pracovníků měst 
Střední Moravy dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat Smlouvu o partnerství dle přílohy důvodové zprávy 
T: 29. 6. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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26 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Mozartova pro občanské sdružení JITRO dle 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
27 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí slevy dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
28 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 MILLI COFFEE BAR 
v ulici Horní náměstí 13, Olomouc, v rozsahu 15,96 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Těšetice 
107, 783 46 Těšetice,  na dobu  od 1.7. do 31.9. 2010. 
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BOHEMIA v ulici 
Rožňavská 18, Olomouc, v rozsahu 26 m2 pro žadatele xxxxxxxxxx, Břetislavova 3, 779 00 
Olomouc, na dobu od 1.7. do 30.9.  2010, a od 1.4. do 30.9. v letech 2011-2014.      
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
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29 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Opravy komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 2 mil. Kč do soupisu nekrytých požadavků určených na opravy komunikací a 
následné vykrytí na příští schůzi RMO 
 
3. ukládá 
informovat ekonomický odbor o přijatém usnesení 
T: 29. 6. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 Kontrola hospoda ření v roce 2009 - H řbitovy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dořešit dvojí poskytnutí příspěvku na zvýšení tarifních platů v roce 2009 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
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32 Čerpání finan čních prost ředků z Evropské investi ční banky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 2 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) přijetí III. tranže úvěrových prostředků z EIB ve výši 250 mil. Kč 
b) pověřit náměstka primátora p. Jiřího Martináka potvrzením definitivní úrokové sazby 
c) rozpočtovou změnu v případě přijetí úvěrových prostředků nad rámec 250 mil. Kč dle 
přílohy č. 2   
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
33 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: 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: 28. 
 
 
 
34 Azylový d ům - stavební úpravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic a odboru sociálních služeb a zdravotnictví postupovat dle bodu 4 důvodové 
zprávy 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 29. 
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35 Parkovišt ě  ZOO Sv. Kope ček 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podpis SOD s vítězným uchazečem s tím, že finanční náklady budou hrazeny v r. 2011 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 30. 
 
 
 
36 ZŠ Heyrovského - sportujeme spole čně 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s řešením dle varianty č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 31. 
 
 
 
37 Foerstrova - obslužný záliv  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 32. 
 
 
 
38 MPO - použití elektroskútr ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pronájem elektroskútrů v cenové hladině dle bodu III/1 b) důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
formu financování dle bodu III/2 a) důvodové zprávy včetně souvisejících rozpočtových změn 
 
4. ukládá 
náměstku Martinákovi podepsat smlouvu o pronájmu elektroskútrů 
T: 29. 6. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
39 Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - ú čast SMOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se založením zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“, které bude zajišťovat 
zastupování Olomouckého kraje v institucích Evropské unie 
 
3. souhlasí 
se zněním zakladatelské smlouvy a stanov zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ 
dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy 
 
4. navrhuje 
Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako delegáta valné hromady zájmového 
sdružení právnických osob „OK4EU“ 
 
5. navrhuje 
Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako člena správní rady zájmového 
sdružení právnických osob "OK4EU" za statutární město Olomouc 
 
6. souhlasí 
s poskytnutím členského příspěvku pro rok 2010 za statutární město Olomouc ve výši 50 tis. 
Kč zájmovému sdružení právnických osob „OK4EU“ 
 
7. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce dne 22.6.2010 materiál ve věci založení zájmového 
sdružení právnických osob „OK4EU“ 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit založení zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle bodu 2 usnesení 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit zakladatelskou smlouvu a stanovy zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ 
dle bodu 3 usnesení 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako zástupce SMOl na valné 
hromadě zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ dle bodu 4 usnesení 
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11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat Hanu Kaštilovou Tesařovou, náměstkyni primátora jako zástupce SMOl ve správní 
radě zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" dle bodu 5 usnesení 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí členského příspěvku pro rok 2010 za SMOl ve výši 50 tis. Kč zájmovému 
sdružení právnických osob „OK4EU“ dle bodu 6 usnesení 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
40 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
povolit  žadateli dle bodu 1) důvodové zprávy konání svatby mimo stanovený den  
 
3. doporu čuje 
povolit žadateli dle bodu 2) důvodové zprávy konání svatby mimo stanovený den 
 
4. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schválené varianty v bodu 2 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
5. ukládá 
vydat rozhodnutí dle schválené varianty v bodu 3 usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 36. 
 
 
 
41 Jmenování členů správní a dozor čí rady Slu ňákov, o. p. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
složení správní rady a dozorčí rady Sluňákova - centra ekologických aktivit města Olomouce 
o. p. s. na druhé funkční období dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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42 Hospoda ření sdružení České dědictví UNESCO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku a 
obcí ''České dědictví UNESCO'' dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit materiál dle bodu č. 2 usnesení Zastupitelstvu města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady m ěsta 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 38. 
 
 
 
43 Mimo řádná kontrola hospoda ření za rok 2009 -  Moravské 

divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést mimořádnou kontrolu hospodaření za rok 2009 v Moravském divadle Olomouc 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
44 Transformace správy m ěstského majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  důvodovou zprávu  
 
2. revokuje 
usnesení Rady města Olomouce ze dne 1.6.2010,bod č. 17 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zrušení příspěvkové organizace Správa lesů města Olomouce na 
nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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4. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit založení akciové společnosti Lesy města 
Olomouc,a.s. 
 
5. odvolává 
ke dni zrušení příspěvkové organizace z funkce ředitele příspěvkové organizace Správa lesů 
města Olomouce pana Ing. Romana Šimka 
 
6. pověřuje 
zastupováním ředitele Lesů Města Olomouce, a.s. Ing. Romana Šimka, nar. 2.1.1965, bytem 
Olomouc, Droždín, Na příhonu 56/9 s účinností od 1.10.2010 do nástupu nového ředitele z 
výběrového řízení 
 
7. navrhuje 
zastupitelstvu do zakladatelské listiny jmenovat členy představenstva a dozorčí rady dle 
důvodové zprávy 
 
8. stanovila 
odborného garanta, zadavatele, objednatele pro akciovou společnost Lesy města 
Olomouc,a.s. Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
 
 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

 


