
 

USNESENÍ 
 

ze 104. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 29. 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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním             
a pololetním pln ěním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 29.6.2010 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A, B, C důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 5 bodu 2 usnesení RMO ze dne 9.2.2010, týkající se majetkoprávních záležitostí 
- část 2 bodu 18 usnesení RMO ze dne 8.6.2009, týkající se Nemilanky 
dle důvodové zprávy části A) 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. 1029/9 zahrada o výměře 24 m2, část 
pozemku parc. č. 1028/7 ostat. pl. o výměře cca 88 m2 a část pozemku parc. č. 980/9 
zahrada o výměře cca 16 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc. Výměra částí pozemků 
bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 451/36 ostatní plocha o výměře 
13 m2 k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 69 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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4. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 999/4 ostatní plocha o celkové výměře 150 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
5. změnu smluvních podmínek smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/22/2008/S ze dne 2. 4. 2009 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2010 dle varianty č. 2 dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
6. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc.  č. 1116/1 ostat. pl. o výměře 
2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
7. pronájem pozemku parc. č. st. 935/2 zast. pl. o výměře 5 m2 a části 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. 2.2. 
 
8. změnu smluvních podmínek u úplatného 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. 2.3. 
 
9. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Kanalizace a vodovod pro areál MV, 
a. s.“, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
10. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Kanalizace a vodovod pro areál MV, a. s.“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a. s. jako budoucím dárcem 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
11. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, komunikace 
a rozvodů NN, realizované v rámci stavby „Novostavba RD rodiny Kovaříkovy“, mezi 
statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
12. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace 
a komunikace, realizované v rámci stavby „Novostavba RD rodiny Kovaříkovy“, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxx jako budoucími 
dárci  dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
13. uzavření  darovací smlouvy na stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, 
chodníku a parkovacích stání realizované v rámci stavby „Olomouc – Neředín – Pražská 
západní – bytový dům B1“, mezi společností PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. jako dárcem 
a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/38 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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18. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
20. záměr pronajmout část pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti Maloobchodní prodej tisku, s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 624/38 
ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (stánek č. 2) dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1.  
 
2. pana xxxxxxxxxx o umístění původního prodejního stánku na části pozemku parc. č. 861/1 
ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 
3. pana xxxxxxxxxx o umístění původního prodejního stánku na části pozemku parc. č. 861/1 
ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 
4. pana xxxxxxxxxx o umístění původního prodejního stánku na části pozemku parc. č. 861/1 
ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o umístění původního prodejního stánku na části pozemku parc. č. 
861/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 
3. uděluje 
souhlas společnosti NAMIRO s.r.o. s umístěním náhradního veřejného parkoviště na části 
pozemku parc. č.  875/1 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc po splnění podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6.   
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010,  bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 938/37 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 1) ve vlastnictví nájemce společnosti TABÁK PROFIT, 
s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010,  bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 624/38 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 2) ve vlastnictví nájemce pro prodej pečiva panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
3. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010,  bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 624/18 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 3) ve vlastnictví nájemce pro prodej rychlého občerstvení 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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4. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010,  bod programu 2, bod  6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 4) ve vlastnictví nájemce panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
5. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 5) ve vlastnictví nájemce panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1. 
 
6. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 6) ve vlastnictví nájemce panu xxxxxxxxxx  
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
7. usnesení RMO ze dne 26. 1. 2010, bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku   861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 110 2,5 m x 2,5 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 7) ve vlastnictví nájemce manželům xxxxxxxxxx  dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti TECHNO, spol. s r.o. o odprodej částí pozemku parc. č. 999/4 ostatní 
plocha o celkové výměře 150 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.4. 
 
2.  žádosti společnosti České dráhy, a.s. 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. 1.5. 
 
6. schvaluje 
záměr poskytnout  jako výpůjčku část pozemku parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5 334 m2 
a pozemek parc. č. st. 1258 zast. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
Tělocvičné jednotě Sokol Olomouc - Nový Svět dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
7. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.16. ve věci schválení poskytnutí 
jako výpůjčky pozemků parc. č. 724/2 ostat. pl. o výměře 5 580 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 dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.1. 
 
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. 
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2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování vedení vodovodního řadu a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění, provozování,oprav, úprav, údržby, změn a odstranění vedení vodovodního řadu 
na pozemku parc.č.st. 900 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 901 zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č.st. 902 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
které jsou ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování vedení vodovodního řadu a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění, provozování,oprav, úprav, údržby, změn a odstranění vedení vodovodního řadu 
na  pozemku parc.č.st. 900 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 901 zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č.st. 902 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
které jsou ve spoluvlastnictví manželů xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy kupní na prodej části pozemku parc.č. 724/24 ostatní plocha v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc o výměře 87 m2, který je ve vlastnictví SPINOPA REAL s.r.o. 
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění , zřízení a provozování přeložky sdělovacího vedení, chodníku, přejízdné úpravy 
a úpravy vozovky v souvislosti s vybudováním autobusové zastávky MHD a v právu vstupu 
a  vjezdu za účelem umístění a vybudování těchto úprav na pozemku parc.č. 32/2 ostatní 
plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu umístění 
a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek 
v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, úpravami, údržbou, změnami a odstraněním 
kanalizačního vedení k pozemku, parc. č. 1695/10 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno 
na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy k  části pozemku o výměře 25 m2, parc. č. 1278 v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu ČR za nájemné 
ve výši  875,-Kč/rok, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu  umístění 
a provozování stavby chodníku (komunikace pro pěší) a v právu vstupu a vjezdu 
na pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami 
a odstraněním stavby chodníku (komunikace pro pěší), a to k pozemkům, parc. č.  415/19 
ostatní plocha – jiná plocha a parc. č.  415/20 orná půda, oba v k.ú. Povel, obec Olomouc 
ve vlastnictví společnosti Billa Reality s.r.o. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou 
a bezúplatně, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
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9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu umístění 
a provozování kanalizačního vedení na pozemcích, parc. č. 392/11 ostatní plocha - silnice 
o výměře 10546 m2,  parc. č. 71/13 ostatní plocha - silnice o výměře 2685 m2, parc. č. 
100/10 ostatní plocha -  silnice o výměře 15212 m2, parc. č. 100/13 ostatní plocha - silnice 
o výměře 246 m2  a parc. č. 291/10 ostatní plocha- silnice o výměře 13543 m2, vše v k.ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, Správy silnic Olomouckého kraje, 
p.p. a v právu vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, 
úpravami, údržbou, změnami a odstraněním kanalizačního vedení.  Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 428 631,- Kč + 20 % DPH, dle 
bodu 8 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 části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 773-
1163/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 363 m2, a pozemek parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, 
a část pozemku parc. č. 5/18, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 773-1163/2009 
pod  novým označením pozemek parc. č. st. 1177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
17 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 774-
1164/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1178, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 174 m2, a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 133 m2, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 775-
1165/2009 pod novým označením pozemek parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 380 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.1. 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypracovat geometrický plán za účelem vytyčení věcného břemene  
práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 1076, ostatní plocha, a vytyčení věcného 
břemene práva parkování na části pozemku parc. č. 1076, ostatní plocha, vše ve prospěch 
budovy č. p. 1184 (Mošnerova 7) a pozemku parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří,  
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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6. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 727/28 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) na pozemku 
parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci, paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 
2.1. 
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 06. 2010, bod 11, část 7 ve věci schválení záměru 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 
2.2. 
 
8. 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. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemcům, manželům xxxxxxxxxx, dle důvodové 
zprávy bod 2.2. 
 
9. revokuje 
své usnesení ze dne 15. 06. 2010, bod 11, část 8 ve věci schválení záměru 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, xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
10. 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. 802, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemci, paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
bod 2.3. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 27. 04. 2010, bod 6, část 55, ve věci prodeje bytové jednotky č. 726/11 
v budově č. p. 726 (Voskovcova 4)  na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha 
a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech budovy 
č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za jednotku 811.590,- Kč, za podíl na 
pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4., varianta B) 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 726/11 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 
na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
742/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady 
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u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 819.000,- Kč, z toho za 
jednotku 811.590,- Kč, za podíl na pozemku 3.410,- Kč a náklady 4.000,- Kč, za podmínky 
zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního 
města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 
2.4., varianta B) 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v budově č. p. 726 
(Voskovcova 4) na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných částech budovy č. p. 726 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na pozemku parc. č. st. 801, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxxx, a to do 30. 09. 2010, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
14. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a ukládá náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové 
odpovědět paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
15. souhlasí 
s proplacením faktur u bytu, který zůstává v majetku statutárního města Olomouce v domě, 
kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
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) Dolní náměstí 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy bod 
1a) 
b) Mariánská 7, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1 b) 
c) Přichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+1 č.b. 10 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
c)  
d) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 d) 
e) Horní náměstí 23, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  1 
e)  
f)Holická 51, Olomouc, velikosti 0+4, č.b. 1,2 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
1 f)  
g) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 21 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 a) 
h) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 27 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 b) 
i) Sladkovského 1A, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 12 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
c)  
j) Kosmonautů 18, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 22 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
a)   
k) Černá cesta 25, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
b) 
l) Rožňavská 3, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 16 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 a) 
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m) Tř.Míru 135, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Blažejské nám. 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
Dětský domov v Olomouci, U Letiště 8, Olomouc 
Krajské řed.policie ol.kraje, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit.vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit.vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
 
b) na 2 roky, půl roku s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Polit. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc-půl roku bezbar.byt 
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c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
 
d) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc  
xxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
 
e) se změnou smlouvy o poskytnutí přístřeší na nájemní smlouvu na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
f) se změnou nájemní smlouvy na přístřeší, na půl roku s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
g) s prodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší na půl roku, s nájemci (Přichystalova 70, 
Holická 51) : 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e,f,g)  
 
2. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b.27 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b) 
 
3. s neprodloužením smlouvy o poskytnutí přístřeší: 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7) 
 
4. s uzavřením nové nájemní smlouvy po odstěhování nájemce: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc   
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
5. s přechodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
6. s finančním vyrovnáním ve výši 472.628,- Kč s xxxxxxxxxx za zhodnocení bytu č. 3 
v domě Horní nám. 23 v Olomouci 
dle důvodové zprávy bod 11) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Boženou Sigmundovou na byt v DPS Holečkova 9 dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Plán oprav I. P. Pavlova 62  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem oprav domu I.P.Pavlova 62 dle DZ 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle DZ do souboru nekrytých požadavků 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
8 Koncepce rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dosavadní postup v naplňování koncepce rozvoje bydlení 
 
3. ukládá 
vypsat VŘ na realizaci DPS Slavonín 
T: 20. 7. 2010 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
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9 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2010 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce se schválení rozpočtové změny roku 2010 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny r. 2010 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 1. 
 
 
 
11 Petice ob čanů Nemilan a Slavonína  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ihned odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 20. 7. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
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12 Výjimka z po čtů dětí MŠ a žáků ZŠ pro školní rok 2010/2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. povoluje 
výjimky z počtu dětí mateřských škol a počtu žáků základních škol dle přílohy důvodové 
zprávy a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
  
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelky a ředitele mateřských a základních škol 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 MŠ Holice - nákup vybavení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem na nákup vybavení dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele příspěvkové organizace - školy o přijatém usnesení 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Dočasné parkovišt ě ZOO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s parkováním na travnaté ploše u ZOO Olomouc v době turistické sezóny dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
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15 Spolupráce a propagace ZOO Olomouc a ZOO Opole  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace 
 
3. souhlasí 
s finanční spoluúčastí SMOl na projektu dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem přípravy investiční akce dle bodu 5 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s využitím finančních prostředků z fondu reprodukce příspěvkové organizace ZOO 
Olomouce na dofinancování stavby 
 
6. ukládá 
řediteli ZOO Olomouc ihned zajistit výběrové řízení a zahájení stavby 
T: 20. 7 2010 
O: ředitel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope ček 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
16 Kontrola hospoda ření za rok 2009 u Divadla hudby Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 Petice - Radíkov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem odpovědi petentům 
 
3. ukládá 
odboru dopravy provést provizorní opravu komunikace v ul. Na Suchých loukách dle 
předložené důvodové zprávy 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
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4. ukládá 
odboru investic prověřit možnost zařazení rekonstrukce komunikace v ul. Na Suchých 
loukách do registru investičních akcí 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
odpovědět petentům dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 20. 7. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
18 Smlouva o poskytnutí p říspěvku v oblasti dopravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Smlouvu o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu Olomouc" 
 
3. ukládá 
podepsat "Smlouvu o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu Olomouc" 
T: 17. 8. 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
19 Podzemní parkovišt ě - parkovací systém  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic vypsat výběrové řízení na nový parkovací systém 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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20 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou dohodu  dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení GREEN BAR v ulici 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,9 m2 pro žadatele f. Restaurace Vila Primavesi, 
spol.s r.o., Univerzitní 7, 779 00 Olomouc, na dobu od 9.5. do 15.10.  v letech 2011-2014      
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Odbočovací pruh Palackého  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vybudováním levého odbočovacího pruhu z ulice Palackého na ulici Hynaisova dle 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zabezpečit vypracování projektové dokumentace v souladu se zpracovanou 
studií firmy Alfaprojekt Olomouc, a. s. a následně realizaci levého odbočení v roce 2011 
T: 7. 9. 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
uplatnit realizaci investiční akce dle důvodové zprávy v návrhu rozpočtu SMOl roku 2011 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Zlepšení managementu, bezpe čnosti a spolehlivosti MHD  

v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu rozpočtu dle důvodové zprávy 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
23 Koncepce hospoda ření s lesním majetkem m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženou koncepcí hospodaření s lesním majetkem města Olomouce 
 
3. ukládá 
Správě lesů města Olomouce dohled nad zpracováním lesního hospodářského plánu 
v souladu s předloženou koncepcí hospodaření v lesích města Olomouce  
T: 7. 9. 2010 
O: ředitel Správy les ů města Olomouce 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
24 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
25 Rozpracování usnesení z 27. zasedání ZMO, konaného dne  

22.6.2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 7, části 6 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Transformace správy městského 
majetku: 
- zpracovatelům v termínu do 31.10.2010 učinit veškeré úkony ke vzniku akciové společnosti 
Lesy města Olomouce, a. s,  a ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle 
důvodové zprávy ZMO 
T: říjen 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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2. ukládá 
k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 – Naplnění zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí: 
- ihned zveřejnit  
a)   seznam vytvořených volebních obvodů a  jejich popis,  
b)   stanovený počet členů ZMO pro příští volební období,   
c)   počty členů ZMO, kteří budou v jednotlivých volebních obvodech voleni, 
d)   potřebný počet podpisů na peticích ke kandidátní listině pro nezávislého kandidáta 
a sdružení  nezávislých kandidátů  
T: 20. 7. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
3. ukládá 
k bodu 9, části 2 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Petice "Za jednu Olomouc": 
- odpovědět petentům dle usnesení ZMO k bodu 9. programu - Naplnění zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí 
T: 20. 7. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
k bodu 10, části 5 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Vydání změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje ihned oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XV ÚPnSÚ Olomouc veřejnou 
vyhláškou 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 11, části 4 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Vydání změny č. XIX/21 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje ihned oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XIX/21 ÚPnSÚ Olomouc 
veřejnou vyhláškou 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
6. ukládá 
k bodu 12, části 3 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Návrh na rozhodnutí o námitkách 
podaných k návrhu souboru změn č. XX/ 5, 9, 16, 19, 21 ÚPnSÚ Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje zajistit úpravu návrhu souboru změn č. XX/ 5, 9, 16, 19, 21 
ÚPnSÚ Olomouc a předložit upravený soubor změn bez  dílčí změny č. XX/21- Hodolany, 
ul. Purkyňova, bydlení k vydání na nejbližším zasedání  ZMO   
T: 17. 8. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
k bodu 17, části 4 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11 - výjimka z počtu žáků: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace (T: červen 2010) 
T: 20. 7. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
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8. ukládá 
k bodu 19, části 3 usnesení ZMO ze dne 22.6.2010 - Smlouva o partnerství s obcí Křelov-
Břuchotín: 
- podepsat Smlouvu o partnerství s obcí Křelov-Břuchotín (T: červen 2010) 
T: 20. 7. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
 
 
 
26 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: 28. 
 
 
 
27 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 15 "Organiza čního řádu 

Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2010 
 
3. pověřuje 
na základě zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o základních registrech, oddělení pozemních staveb odboru stavebního MMOl 
přidělovat dle § 31a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, čísla popisná, orientační a evidenční, a to s účinností od 1. 7. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 29. 
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28 Zahrani ční služební cesta - Brusel  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast primátora M. Novotného a náměstka primátora M. Majora na zahraniční služební cestě 
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30. 
 
 
 
29 Petice ob čanů - Řepčín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
živnostenskému odboru provést živnostenskou kontrolu v provozovně Koloniál Hamal, 
Řepčínská ulice v Olomouci 
 
3. ukládá 
náměstku Martinákovi odpovědět petentům dle návrhu v důvodové zprávě 
T: 20. 7. 2010 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. ukládá 
náměstku Martinákovi, pověřenému řízením MPO, zajistit provádění opakované kontroly 
dodržování ustanovení zákona o přestupcích v okolí Koloniálu Hamal na Řepčínské ulici 
v Olomouci 
T: průběžně 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


