
 

USNESENÍ 
 

z 109. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 21. 9. 2010  
 
Poznámka:  

- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění; 

-    do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby  
           nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení k termínu plnění 21.09.2010 dle důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Jantarová stezka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout pozemek parc. č. 45/12 orná půda o výměře 748 m2 v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti HELIWORK CZ, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 451/39 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
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4. záměr odprodat budovu č. p. 468 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 
568 zast. pl. o výměře 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr odprodat pozemek parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 294 zast. pl. o výměře 302 m2 a část pozemku parc. 
č. 83/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 83/60) o výměře 534 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1573 
m2, parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, parc. č. 88/18 ost. pl. o výměře 446 m2, 
parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná půda o výměře 512 m2, 
parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2 a část pozemku  parc. č. 485/5 ost. pl. o výměře 
375 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a pozemek parc. č. 798/5 orná půda o výměře 419 
m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc společnosti Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
1.7. 
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 107 m2 a část pozemku 
parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.9.  
 
9. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.10. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti TIP STUDIO REKLAMA s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
11. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 24/23 ostat. pl. o výměře 598 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. 706/1 zast. pl. o výměře 32 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
14. záměr směnit část pozemku parc. č. 12/23 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 59 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. 
č. 187/2 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti GRIOS s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
15. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. 992/1 ostat. pl. o výměře 460 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Lesaffre Česko, a.s. za část pozemku 
parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 310 m2, část pozemku parc. č. 1094 ostat. pl. o výměře 20 
m2 a pozemek parc. č. 1096 ostat. pl. o výměře 40 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
16. záměr směnit pozemek parc. č. 992/2 ostat. pl. o výměře 760 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za pozemek parc. č. 249/3 trvalý 
travní porost o výměře 6 151 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
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17. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc.  č.  287/1 ostat. pl. o výměře 400 m2  
v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
18. výpověď z nájmu pozemků  parc. č. 300/1 orná půda o výměře 25 060 m2  v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce a parc. č.  775/2 orná půda o výměře 6 456 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc a  uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č.  MAJ-EM-NS/238/2002/Pl s panem 
xxxxxxxxxx, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o pozemky parc. č. 300/1 orná půda 
o výměře 25 060 m2  v k. ú. Nové Sady u Olomouce a parc. č.  775/2 orná půda o  výměře 6 
456 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
19. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 307/1  trvalý travní porost o výměře 
200 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené  s paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
20. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 307/1 trvalý travní porost o výměře 
492 m2 a část pozemku parc. č.  592/1 ostat. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
21. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc.  č. 342/3  ostat. pl. o výměře 192 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
22. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 130 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
23. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc.  č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
24. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 100 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
25. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
26. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 280 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
27. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 113 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
28. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 260 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
29. výpověď smlouvy o nájmu na části pozemků parc. č. 622/7 trvalý travní porost a parc. č. 
622/6 zahrada o celkové výměře 260 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzavřené s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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30. výpověď smlouvy o nájmu na části pozemků parc. č. 622/6 zahrada o výměře 169 m2 a 
parc. č. 622/7 trvalý travní porost o výměře 111 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
31. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/7 trvalý travní porost o výměře 
260 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
32. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/7 trvalý travní porost o výměře 
260 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
33. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 622/8 zahrada o výměře 226 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
34. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 623/7 ostat. pl. o výměře 236 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
35. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
36. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 220 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
37. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 97 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
38. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 80 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
39. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 209 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
40. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 150 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
41. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 33 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
42. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 715/1 ostat. pl. o výměře 150 m2 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 
43. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/10/2007/Plh 
s paní xxxxxxxxxx, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 
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401/1 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1.   
 
44. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc a uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. 
MAJPRAV/1117/2000/Ge s panem xxxxxxxxxx, ve kterém dojde ke zúžení předmětu nájmu 
o část pozemku parc. č. 401/1 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
45. uzavření smlouvy o právu provést stavbu  „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta 
II.A etapa, č. akce 270 308“   na pozemcích  část parc. č. 287/1 ostatní plocha o výměře 
1465 m2, část parc.č. 298/1 ostatní plocha o výměře 118 m2, část parc. č. 300/1 orná půda 
o výměře 4737 m2, část parc. č. 300/3 ostatní plocha o výměře 64 m2, parc. č. 307/1 trvalý 
travní porost o výměře 1141 m2, parc. č. 342/2 ostatní plocha o výměře 1 304 m2, část parc. 
č. 342/3 ostatní plocha o výměře 316 m2, parc. č. 342/4 ostatní plocha o výměře 236 m2, 
část parc. č. 362/7 zahrada o výměře 7 m2, část parc. č. 364/2 ostatní plocha o výměře 13 
m2, část parc. č. 373/1 orná půda o výměře 336 m2, parc. č. 385/3 trvalý travní porost 
o výměře 84 m2, část parc. č. 385/4 trvalý travní porost o výměře 8867 m2, část parc. č. 
385/6 trvalý travní porost o výměře 611 m2, část parc. č. 385/7 trvalý travní porost o výměře 
538 m2, část parc. č. 395/1 ostatní plocha o výměře 17 m2, část parc. č. 401/1 zahrada 
o výměře 100 m2, parc. č. 588/2 ostatní plocha o výměře 710 m2, část parc. č. 588/4 ostatní 
plocha o výměře 398 m2, parc. č. 588/6 ostatní plocha o výměře 660 m2, část parc. č. 592/1 
ostatní plocha o výměře 2096 m2, část parc. č. 593 ostatní plocha o výměře 334 m2, část 
parc. č. 622/6 zahrada o výměře 44 m2, část parc. č. 622/7 trvalý travní porost o výměře 318 
m2, část parc. č. 622/8 zahrada o výměře 1050 m2, část parc. č. 623/3 ostatní plocha 
o výměře 2028 m2, část parc. č. 623/5 ostatní plocha o výměře 300 m2, část parc. č. 623/7 
ostatní plocha o výměře 2 656 m2, část parc. č. 715/1 ostatní plocha o výměře 268 m2, část 
parc. č. 715/2 ostatní plocha o výměře 231 m2, část parc. č. 716 ostatní plocha o výměře 
149 m2, parc. č. 719/4 ostatní plocha o výměře 235 m2, část pozemku parc. č. 385/6 trvalý 
travní porost o výměře 133 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, část 
parc. č. 775/2 orná půda o výměře 1206 m2, část parc. č. 775/12 orná půda o výměře 34 m2, 
část parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 295 m2, část parc. č. 779/6 ostatní plocha 
o výměře 19 m2, část parc. č. 779/14 ostatní plocha o výměře 20 m2, část parc. č. 781/2 
ostatní plocha o výměře 108 m2, část parc. č. 781/3 ostatní plocha o výměře 74 m2, část 
parc. č. 851/1 trvalý travní porost o výměře 110 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
s Povodím Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 1207/2 ostatní plocha o výměře 160 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Správy železniční a dopravní cesty, státní 
organizace statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 445/2 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice a 
části pozemku parc. č. 624/9 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Hodolany, vše obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
48. pronájem části pozemku  parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
49. pronájem části parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
50. pronájem části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 90 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
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51. pronájem části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14.   
 
52. pronájem pozemků parc. č. st. 234 zast. pl. o výměře 55 m2, parc. č. st. 235 zast. pl. 
o výměře 111 m2 a parc. č. st. 244 zast. pl. o výměře 838 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
53. pronájem pozemků parc. č. 22/9 ostat. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 22/10 ostat. pl. 
o výměře 1238 m2 a parc. č. 22/11 ostat. pl. o výměře 187 m2, vše v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
54. pronájem pozemků parc. č. 148 ostat. pl. o výměře 521 m2, parc. č. st. 215 zast. pl. 
o výměře 516 m2, a částí pozemků parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 300 m2, parc. č. 19/1 
ostat. pl. o výměře 388 m2 a parc. č. 19/4 trvalý travní porost o výměře 480 m2, vše v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy 
bod č. 2.15.   
 
55. pronájem části pozemku parc. č. 424/4 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 176 m2 
a části pozemku parc. č. 425/4 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 15 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
56. pronájem pozemku parc. č. st. 1767 zast. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
57. pronájem části pozemku parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 11 580 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.18. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 481/1 ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1123/2 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
60. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1123/2 
ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 203 ostat. pl. v k. ú. Nový Svět u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.22. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 787/1 ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
63. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování energetického zařízení a přístupu k energetickému zařízení v případě 
oprav a údržby na pozemku parc. č. 335/1 ost. pl. o výměře 4 290 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
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64. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky 
multikanálu a 3 ks kabelových komor na pozemcích parc. č. 959/10 ostat. pl. a parc. č. 
624/25 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch ČR – Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje v 2.25. 
 
65. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na parc. č. 1941/1 ostat. pl. a parc. č. 1943 ostat. pl., vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
66. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na parc. č. 1941/1 ostat. pl. a parc. č. 
1943 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
67. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 132/49 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
68. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 615/1 ostat. pl. a parc. č. 866/4 ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.28. 
 
69. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 615/1 ostat. pl. 
a parc. č. 866/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO 
Media a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
70. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 185/9 ostat. pl. a 185/3 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.29. 
 
71. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního 
vedení na pozemku parc. č. 631/2 ostat. pl., parovodního vedení na pozemcích parc. č. 
295/6 zahrada a parc. č. 631/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
72. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodního vedení na pozemku parc. č. 631/2 ostat. pl., 
parovodního vedení na pozemcích parc. č. 295/6 zahrada a parc. č. 631/2 ostat. pl., vše 
v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
73. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 872 ostat. pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
74. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku  parc. č. 872 ostat. 
pl. v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.31. 
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75. úplatné zřízení věcného břemene obsahující  právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 123/1 ostat. pl., parc. č. 92/3 ostat. pl., vše 
v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
76. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující  právo 
uložení a provozování  podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 123/1 
ostat. pl., parc. č. 92/3 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc, ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
77. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na  pozemku parc. č. 589/2 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec  Olomouce ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.33. 
 
78. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na  pozemku parc. č. 913/55 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
79. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na  pozemku  parc. č. 28/8 ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc 
ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
80. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 388/28, parc. č. 388/42, parc. č. 388/52, parc. 
č. 388/54, parc. č. 1005/3, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
81. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 414/2, parc. č. 624/1, parc. č. 624/15, parc. č. 
624/26, parc. č. 645/6, parc. č. 959/7, parc. č. 1110/2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.37. 
 
82. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích  parc. č. 414/2, parc. č. 
624/1, parc. č. 624/15, parc. č. 624/26, parc. č. 645/6, parc. č. 959/7, parc. č. 1110/2, vše 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
83. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování potrubního  
kanalizačního vedení a napájecího kabelového vedení na pozemcích parc. č. 22/2 ostat. pl., 
parc. č. 73 ostat. pl., 31/25 orná půda, parc. č. 31/49 orná půda, potrubního kanalizačního 
vedení na pozemcích parc. č. 72/6 ostat. pl., parc. č. 72/8 ostat. pl., parc. č. 32/1 trvalý travní 
porost, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, kabelového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a 
silnoproudu na pozemcích parc. č. 210/1 ostat. pl.  parc. č. 210/7 ostat. pl., potrubního  
kanalizačního vedení na pozemku parc. č. 100/5 ostat. pl. vše v k. ú. Bělidla, potrubního 
kanalizačního vedení a napájecího kabelového vedení  na pozemku parc. č. 805/4 ostat. pl., 
kabelu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu na pozemcích parc. č. 1029/1 
ostat. pl., parc. č. 866 ostat. pl.,  parc. č. 834/1 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, kabelového 
zabezpečovacího zařízení na pozemku parc. č. 616/3 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, vše obec 
Olomouc, vše ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové 
zprávy bod č. 2.38. 
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84. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování potrubního kanalizačního vedení a napájecího kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 22/2 ostat. pl., parc. č. 73 ostat. pl., 31/25 orná půda, parc. č. 31/49 orná 
půda, potrubního kanalizačního vedení na pozemcích parc. č. 72/6 ostat. pl., parc. č. 72/8 
ostat. pl., parc. č. 32/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, kabelového 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudu na pozemcích parc. č. 210/1 ostat. 
pl.  parc. č. 210/7 ostat. pl., potrubního  kanalizačního vedení na pozemku parc. č. 100/5 
ostat. pl. vše v k. ú. Bělidla, potrubního kanalizačního vedení a napájecího kabelového 
vedení  na pozemku parc. č. 805/4 ostat. pl., kabelu sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a silnoproudu na pozemcích parc. č. 1029/1 ostat. pl., parc. č. 866 ostat. pl.,  parc. 
č. 834/1 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, kabelového zabezpečovacího zařízení na pozemku 
parc. č. 616/3 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc, vše ve prospěch Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
85. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 734/3 ostat. pl. a parc. č. 723 ostat. pl.  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 
722/37 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec  Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/38 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc v 
podílovém vlastnictví xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/39 zast. pl. v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc v podílovém vlastnictví xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na 
pozemku parc. č. 722/40 zast. pl.  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/49 zast. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy č. 
722/50 zast pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/43 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/44 
zast. pl. v k. ú. Nemilany , obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/46 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve vlastnictví xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/48 zast. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.39. 
 
86. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování dešťové kanalizace   na pozemcích parc. č. 734/3 ostat. pl. a parc. č. 
723 ostat. pl.  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to rozestavěné 
budovy na pozemku parc. č. 722/37 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec  Olomouc ve společném 
jmění manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/38 zast. pl. v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc v podílovém vlastnictví xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na 
pozemku parc. č. 722/39 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc v podílovém vlastnictví 
xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/40 zast. pl.  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku 
parc. č. 722/49 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy č. 722/50 zast pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/43 
zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, 
rozestavěné budovy na pozemku parc. č. 722/44 zast. pl. v k. ú. Nemilany , obec Olomouc 
ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na pozemku  parc. č. 722/46 
zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxx, rozestavěné budovy na 
pozemku  parc. č. 722/48 zast. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve společném jmění 
manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.39.   
 
87. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 615/1, parc. č. 866/4, parc. č. 868/1, vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech 
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republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
88. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 615/1, parc. č. 
866/4, parc. č. 868/1, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
89. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení  NN a VN na pozemcích parc. č. 370 ostat. pl., parc. č. 376 ostat. pl. a 
parc. č. 2002/20 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ  
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
90. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 451/6 ostat. pl., parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 453/2 
ostat. pl., parc. č. 442 ostat. pl., parc. č. 453/13 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, 
parc. č. 1116/2 ostat. pl., parc. č. 1116/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.42. 
 
91. změnu smluvních podmínek u úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodu na pozemcích parc. č. 128/2 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. 
pl. a parc. č. 94/31 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.43. 
 
92. pronájem garážového stání č. 5 v 1. PP o výměře 21,50 m2, v budově Balbínova  č. p. 
373, č. o. 3, 5 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
93. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 23 m2 v 1. NP v budově Horní náměstí 
č.o. 18, č.p. 13 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 436/3 zast. pl. v k. ú. Olomouc 
město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
94. pronájem nebytového prostoru – motogaráž č. 4 o výměře 3 m2 v budově bez čp./če. 
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1019/5 zast. pl. v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
95. pronájem parkovacího stání č. 15 o výměře 18,90 m2, v 1.PP domu č.p. 484, Peškova 
č.o. 1, na pozemku parc.č. st. 861 zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Povel, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
96. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Dražby.net s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2011 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 3. 2012 
při pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc. č. st. 217 zast. pl. o výměře 375 
m2 a parc. č. st. 248 zast. pl. o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5.  
 
2. s přenecháním nebytových prostor o celkové výměře 153,8 m2 v budově č.p. 47, č.o. 9 
(objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 472 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
pronajatých občanskému sdružení P-centrum do podnájmu za podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
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3. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti GASPER DEVELOPMENT s.r.o. o pronájem pozemků parc. č. 88/3 o výměře 
1 573 m2 a parc. č. 98/1 o výměře 2 381 m2, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 88/3 orná půda o výměře 911 m2 
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
3. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  24/23 ostat. pl. o výměře 598 m2 v k. 
ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl.  o výměře 64 m2 v k. 
ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15.  
 
5. společnosti ARES CZ s.r.o. o pronájem části pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 
4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
6. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 623/7 ostat. pl. o výměře 160 m2 v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
7. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 70/2  zahrada o výměře 124 m2 v 
k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
8. KMČ č. 10 Nemilany o pronájem části pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 635 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, části pozemku parc. č. 803/2 orná půda o výměře 105 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a  části pozemku parc. č. 
803/1 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
xxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu dále jednat s paní xxxxxxxxxx o směně pozemků parc. č. 549/2 
zahrada o výměře 106 m2 a parc. č. 549/1 trvalý travní porost o výměře 171 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za části  pozemků parc. č. 352 orná 
půda o výměře 285 m2 a parc. č. 351 orná půda o výměře 497 m2, vše v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
T: březen 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s vlastníky pozemku parc. č. 803/3 orná půda, pozemku 
parc. č. 803/2 orná půda a pozemku parc. č.  803/1 orná půda, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc o směně částí pozemků potřebných pro realizaci výsadby stromořadí podél ulice 
Bystřinova dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
T: březen 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. bere na v ědomí 
1. změnu názvu společnosti, a to ze společnosti TECHNO, spol. s r.o. na společnost 
ENETEX TECHNOLOGY, s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
2. zánik věcného břemene přístupu a užívání objektu č. p. 458 na pozemku parc. č. st. 595 
zast. pl. o výměře 1 746 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
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7. uděluje 
1. souhlas společnosti Marzio, s.r.o. s umístěním bytových domů na pozemcích parc. č. 88/3 
orná půda o výměře 1573 m2, parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, parc. č. 88/18 
ost. pl. o výměře 446 m2, parc. č. 170/9 orná půda o výměře 3 786 m2, parc. č. 170/10 orná 
půda o výměře 512 m2, parc. č. 170/8 orná půda o výměře 310 m2 a část pozemku  parc. č. 
485/5 ost. pl. o výměře 499 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a na pozemek parc. č. 
798/5 orná půda o výměře 419 m2 v k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.7. 
 
2. souhlas jako budoucí vlastník části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl.  (dle GP parc. č. 
345/14 ostat. pl.) o výměře 4 200 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc  
s umístěním stavby „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A etapa, č. akce 270 308“ 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1.   
 
3. souhlas budoucího vlastníka pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Společenství pro dům Hněvotínská 189/11, 190/13, 191/15 v Olomouci 
s umístěním dešťové kanalizace včetně oddrenážování na pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
4. za podmínek dle důvodové zprávy souhlas společnosti MIA  spol. s r.o. s přístavbou  
budovy č.p. 981 (bytový dům) na pozemku parc. č. st. 1302/1 zast. pl. a budovy bez čp. (jiná 
stavba) na pozemku parc. č. st. 1302/2, vše v k. ú. Hodolany obec Olomouc, kdy přístavba 
o rozměrech 3,5 m x 10,775 m bude realizována na části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4. 
 
5. souhlas občanskému sdružení Heřmánci s užíváním nebytových prostor o výměře 107 m2 
v 1. NP v budově č. p. 38 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. 1 zast. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2010, bod programu 39 ve věci souhlasu s umístěním 
čerpací stanice na letecký petrolej na pozemku statutárního města Olomouce v areálu letiště 
Neředín dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. usnesení RMO ze dne 18. 5. 2010, bod programu 39 ve věci uložení náměstkovi 
primátora Mgr. Svatopluku Ščudlíkovi a náměstkyni primátora paní Haně Kaštilové Tesařové 
uzavřít nájemní smlouvu na pozemek s firmou HELIWORK CZ, spol. s r. o. Olomouc 
v potřebném rozsahu dle obecných podmínek pro pronájem městských pozemků dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. usnesení RMO ze dne 23. 3. 2010 bod programu 2, bod 2.15 ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 938/37 ostat. pl. o výměře 8 m2 
(stánek č. 1) 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. 1.10. 
 
4. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010 bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části 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. 1.10. 
 
5. část usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010 bod programu 2, bod 2.19. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 816 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti   TIP STUDIO REKLAMA s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
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6. část usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010 bod programu 2, bod 2.18.  ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 75/72 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
 
7. usnesení RMO ze dne 15. 6. 2010, bod programu 2, bod 2.8. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 623/7 ostat. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
8. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 2, bod 2.1. ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky multikanálu na 
pozemcích parc. č. 959/10 ostat. pl. a parc. č. 624/25 ostat. pl., a uložení a provozování 1 ks 
kabelové komory na pozemku parc. č. 624/25 ostat. pl. a 3 ks kabelových komor na 
pozemku parc. č. 959/10 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch ČR – 
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
9. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009, bod programu 2. bod 2.31 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 453/2 ostat. pl., parc. č. 442 ostat. pl., parc. č. 
453/13 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1116/2 ostat. pl., parc. č. 1116/1 
ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.42. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů xxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č.  451/39 ostat. pl. o výměře 
15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemek 
parc. č. 451/49 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. žádosti společnosti BEST Factor s.r.o. o odprodej budovy č. p. 468 (objekt technického 
vybavení) s pozemkem parc. č. st. 568 zast. pl. o výměře 242 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
3. žádosti společnosti GASPER DEVELOPMENT s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 88/3 o 
výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 o výměře 2 381 m2, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 80 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
5. žádosti společnosti G E O S   A G T, s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. 
o výměře 345 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
6. žádosti KMČ č. 10 Nemilany o výkup části pozemku parc. č. 803/3 orná půda o výměře 
635 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, části pozemku parc. č. 803/2 orná půda o 
výměře 105 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxx a  části 
pozemku parc. č. 803/1 orná půda o výměře 170 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) s pozemkem 
parc. č. 847 zast. pl. o výměře 631 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.2. 
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8. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej budovy bez č.p./č.e. (objekt technického vybavení) s 
pozemkem parc. č. st. 1542 zast. pl. o výměře 356 m2 a části pozemku parc. č. 733/5 ostat. 
pl. o výměře 452 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku, parc. č. 1229/16 ostatní plocha/silnice v k.ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic 
Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu od 
protokolárního převzetí do protokolárního předání akce, maximálně však na dobu jednoho 
roku za nájemné  40,- Kč/m2/den, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v právu uložení 
potrubí DN 2000 a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či 
právnických osob na uvedený pozemek (právo chůze), jakož i vjezd a odjezd motorových 
vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav podzemního vedení 
potrubí v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním 
k části pozemku parc. č. 1229/16 ostatní plocha/silnice v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle 
bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o náhradě ušlých příjmů vzniklých v důsledku předčasného ukončení 
nájemních smluv uzavřených na zemědělsky obhospodařované pozemky, které byly dotčeny 
stavbou přeložky Adamovky.  Výše náhrady za ušlé příjmy činí 174 675,- Kč, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 293/5 trvalý travní porost o výměře 231 m2 
(oddělený z původního pozemku parc. č. 293/1 trvalý travní porost) a parc. č. 393/4 ostatní 
plocha o výměře 34 m2, oba v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve společném jmění manželů 
xxxxxxxxxx za pozemky, parc. č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2, parc. č. 922/9 orná 
půda o výměře 411 m2 a parc. č. 1300/29 orná půda o výměře 2805 m2, vše v k.ú. Droždín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene které bude spočívat 
v právu uložení potrubí DN 2000 a v právu vstupu a vjezdu oprávněného nebo jím 
pověřených fyzických či právnických osob na uvedený pozemek (právo chůze), jakož i vjezd 
a odjezd motorových vozidel a mechanizmů za účelem provádění čištění, údržby a oprav 
podzemního vedení potrubí v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami 
nebo odstraněním k části pozemku parc. č. 126 zahrada v k.ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
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vlastnictví xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle 
bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 (tj. nově vzniklá parcela č. 168/24 
o výměře 264 m2) ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany ČR, příslušnost 
k organizační složce právnické osoby VUSS Brno za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat 
v právu uložení a provozování inženýrských sítí a v právu vstupu a vjezdu na pozemky 
parc.č. 446/1 orná půda a parc.č. 446/5 zahrada, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, správa nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový 
fond ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat 
v právu uložení a provozování kanalizačního vedení a vodovodního řadu a v právu vstupu a 
vjezdu za účelem jejich umístění, oprav, úprav, údržby, provozování a odstranění, a to  na 
pozemcích parc.č.1170/3 orná půda a parc.č. 1170/2 ostatní plocha, oba v k.ú. Černovír, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, 
dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat 
v právu uložení a provozování kanalizačního vedení a vodovodního řadu a v právu vstupu a 
vjezdu za účelem jejich umístění, oprav, úprav, údržby, provozování a odstranění, a to  na 
pozemcích parc.č. 1045/48 ostatní plocha, parc.č. 1045/49 ostatní plocha, parc.č. 1059/21 
ostatní plocha, parc.č. 1134/2 ostatní plocha a parc.č. 1170/6 ostatní plocha, vše v k.ú. 
Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se 
svěřeným majetkem pro Správu silnic Olomouckého kraje. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 
předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření dodatků ke smlouvám o převodu jednotek č. 564/1, 564/2,  564/3, 564/4 v domě č. 
p. 564 (Wellnerova 15) na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, kterými bude upřesněn předmět smluv o převodu jednotek 
konkretizací pojmu venkovní úpravy následovně:  
Společnými částmi budovy č. p. 564 na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha 
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a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jsou také venkovní úpravy, tj. schody 
předložené, přípojka vody, přípojka kanalizace, vše umístěné na pozemku parc. č. st. 634, 
zastavěná plocha a nádvoří, a zpevněná plocha, plot drátěný, plot do ulice, podezdívka, 
plotová vrata, vše umístěné na pozemku parc. č. 844/1, zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření dodatků ke smlouvám o převodu jednotek č. 564/1, 564/2,  564/3, 564/4 v domě č. 
p. 564 (Wellnerova 15) na pozemku parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, kterými bude upřesněn předmět smluv o převodu jednotek 
o vedlejší stavbu (přístřešek k parkování osobních automobilů) umístěnou na pozemku parc. 
č. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, když kupní ceny za tuto vedlejší stavbu 
byly kupujícími již uhrazeny na základě smluv o převodu jednotek v budově Wellnerova 15, 
dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 6. 2008, bod 6, část  27, ve věci schválení prodeje 
pozemku parc. č. 844/1, zahrada, o výměře 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do 
podílového vlastnictví, a to: manželům xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 3633/5860 za 
919.979,- Kč, manželům xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 995/5860 za 251.962,- Kč, 
manželům xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 788/5860 za 199.544,- Kč a xxxxxxxxxx podíl 
o velikosti 444/5860 za 112.433,- Kč (cena celkem 1.483.918,- Kč, z toho pozemek 
1.480.768,- Kč a náklady 3.150,- Kč), a to včetně vedlejší stavby (přístřešku k parkování 
osobních automobilů) a zpevněné plochy, když kupní ceny za tento přístřešek a zpevněnou 
plochu byly již kupujícími uhrazeny na základě smluv o převodu jednotek v budově 
Wellnerova 15, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 844/1, zahrada, o výměře 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do podílového vlastnictví, a to: manželům xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 
3633/5860 za 185.996,- Kč, xxxxxxxxxx podíl o velikosti 995/5860 za 50.941,- Kč, manželům 
xxxxxxxxxx do SJM podíl o velikosti 788/5860 za 40.343,- Kč a xxxxxxxxxx podíl o velikosti 
444/5860 za 22.731,- Kč, kupní cena celkem 300.011,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 961/64 v budově č. p. 961 (Foerstrova 17) na pozemku 
parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/41782 na společných částech budovy č. p. 961 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 718/8 v budově č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 
(Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932 , 933, 934, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na 
společných částech budovy č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci – 
paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku 962/34 v budově č. p. 962 (Foersterova 15) na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/41801 na společných částech budovy č. p. 962, a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
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Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci – panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1053/5 v budově č. p. 1051, 1052, 1053 (Foersterova 30, 
32, 34) na pozemku parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na společných částech budovy č. p. 1051, 
1052, 1053, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/26751 na pozemku parc. č. st. 
1083/1, 1083/2, 1083/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
nájemci  - panu xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 135/11 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku 
parc. č. st. 338, 346, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
577/10462 na společných částech budovy č. p. 135, a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 577/10462 na pozemku parc. č. st. 338,  zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci – paní xxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 
(Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 
554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, a to do 31. 12. 
2010, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 95/3 v budově č. p. 
95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemek parc. č. 543, ostatní plocha, o výměře 37 
m2, a pozemek parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemek parc. č. 99/10, zahrada, 
o výměře 185 m2, včetně opěrné zdi, a pozemek parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.1. varianta A)  
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit odstoupení od Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej 
nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 
519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na 
společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na 
pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, a pozemku parc. č. 
543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, a pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, 
a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, včetně opěrné zdi, a pozemku parc. č. 
st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 4.393.000,- Kč, uzavřené dne 
14. 06. 2010, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. varianta A) 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření prohlášení o uznání vlastnického práva k podílu o velikosti 1330/19292 na pozemku 
parc. č. 518, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, společnosti REGRET CZ 
s.r.o. formou notářského zápisu mezi statutárním městem Olomouc a společností REGRET 
CZ s.r.o., dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
 
a) Horní náměstí 21, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 3, s xxxxxxxxxx dle důvodové  zprávy 
bod 1a) 
b) Dolní náměstí 6, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 22, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
1 b) 
c) Černá cesta 7, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 10, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
c)  
d) Černá cesta 13, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 3, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
d) 
e) Balbínova 5, Olomouc, o velikosti 2+kk, č.b. 2, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 e)  
f) Sladkovského 1A, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 4, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 a) 
g) Sladkovského 1B, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 4, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
2 b) 
h) Jiráskova 10B, Olomouc, o velikosti 2+kk, č.b. 5, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
c)  
ch) Topolová 9, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 24, se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 
d)   
i) Topolová 9, Olomouc, o velikosti 2+1, č.b. 10, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 e) 
j) Topolová 7, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 24, se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 f) 
k) Sladkovského 1A, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 12, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 2 g) 
l) Topolová 6, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 30, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 h) 
m) Synkova 8, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 2, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a) 
n) Přichystalova 70, Olomouc, o velikosti 0+2, č.b. 43, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 3 
b) 
o) Voskovcova 2, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 27, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
a) 
p) Voskovcova 2, Olomouc, o velikosti 0+1, č.b. 8, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
b)  
q) Foerstrova 15, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 76, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
c) 
r) Foerstrova 15, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 41, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
d) 
s) Balbínova 3, Olomouc, o velikosti 3+kk, č.b. 11, se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
f) 
t) Balbínova 5, Olomouc, o velikosti 2+kk, č.b. 15, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
g)  
u) Dolní nám. 7, Olomouc, o velikosti 1+1, č.b. 5, s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5 a) 
v) Mariánská 8, Olomouc, o velikosti 3+1, č.b. 4, se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5 
b) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rožňavská 3, Olomouc 
 
 b) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
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 c) na půl roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
   
2. se změnou nájemních smluv na přístřeší: 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
 
3. s neprodloužením nájemních smluv: 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c,d, e, f, g, h) 
 
4. se změnou nájemní smlouvy: 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx, na byt v DPS Příčná 4, dle předložené důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
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8 Rozpočtové zm ěny roku 2010 - úspory odbor ů a investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 z důvodové zprávy vyplývající 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Rozpočtové zm ěny v r. 2010 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. zařazuje 
částku 2.515.609,- Kč do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2010 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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11 Petice - p řesun autobusového nádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích důvodové zprávy 
T: 5. 10. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Sleva jízdného  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
slevu jízdného dle bodu A. důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
slevu jízdného dle bodu B1. důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
využití podzemního parkoviště dle bodu B2. důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 Integrace osobní dopravy v kraji  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 SPOLU Olomouc, o.s. -  změna účelu poskytnuté finan ční 

podpory  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změnu účelu poskytnuté finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce dle bodu 
3 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat SPOLU Olomouc, o.s. o přijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Příspěvky - nespecifikované akce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti nespecifikovaných akcí dle důvodové zprávy včetně rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním městem Olomouc 
T: 5. 10. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Změna platového za řazení ředitelky Fakultní základní školy 

Olomouc, Hálkova 4  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelky Fakultní základní školy Olomouc, Hálkova 4 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku školy 
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 Projekt "Po stopách sv. Jana Sarkandra"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 na projekt Po 
stopách sv. Jana Sarkandra 
 
3. schvaluje 
složení realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
postup dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
18 IPRM - zařazení projektu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení projektového námětu Vybudování dřevozpracujícího průmyslu Olomouc do IPRM 
Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 
3. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
19 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
text výzev aktivit b) Regenerace bytových domů, výzvy č. 6 pro opatření 2.1 Snížení 
energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení, výzvy č. 7 pro opatření 2.2 
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Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií, výzvy č. 8 pro opatření 
2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů. 
 
3. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 6, výzvy č. 7 a výzvy č. 8. 
 
4. souhlasí 
s dalším postupem dle závěrů důvodové zprávy. 
 
5. souhlasí 
se zněním "Dohody o partnerství", jejíž text je uveden v příloze č. 4 důvodové zprávy.  
 
6. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu "Dohod o partnerství". 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
20 IPRM Městské parky - projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekty "Rozvoj VFO", "Rozvoj VFO - příjezdová 
komunikace a pozemní parkoviště", Rozvoj VFO - rekonstrukce stávajícího pavilonu A", 
"Bezručovy sady – lávka" a "Dětské hřiště Michalské stromořadí" do plánované výzvy 
Regionálního operačního programu Střední Morava 
 
3. schvaluje 
navržené složení projektových týmů projektů dle čl. 4.4, 6.4 a 7.4 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s postupem přípravy a realizace projektů dle čl. 2, 3, 4, 6 a 7 důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s postupem dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
21 Digitální povod ňový plán, monitoring a systém varování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti o podporu na projekt "Digitální povodňový plán, monitoring a systém 
varování" do plánované výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 
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3. souhlasí 
s postupem přípravy projektu dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
22 Koncepce činnosti MPO na období 2011 - 2014  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Koncepci rozvoje činnosti MPO pro období let 2011 - 2014 
 
3. ukládá 
předložit radě města Koncepci rozvoje činnosti  MPO k projednání  
T: prosinec 2010 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
23 Soulad vnit řních p ředpis ů s legislativou pro informa ční systém 

MMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) "Vnitřní předpis o informačním systému statutárního města Olomouce (Informační řád)" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2010  
b) "Vnitřní předpis o informačním systému Magistrátu města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2010  
c) formu přílohy č. 1 "Vnitřního předpisu o informačním systému Magistrátu města 
Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2010  
d) přístupová práva do IS MMOl členům RMO a tajemníkovi MMOl dle předloženého návrhu 
přílohy č. 1 "Vnitřního předpisu o informačním systému Magistrátu města Olomouce" 
e) popis procesu nastavení práv pro vstup do informačního systému MMOl dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2010 
 
3. pověřuje 
tajemníka MMOl k  
a) vydávání aktualizovaných příloh "Vnitřního předpisu o informačním systému Magistrátu 
města Olomouce" v souladu s platnou legislativou a s příslušnými interními normami, které 
se vztahují k předmětné problematice 
b) schvalování přístupových práv osobám, které se krátkodobě podílejí na činnostech 
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Magistrátu města Olomouce (stážisté, externisté apod.), a to formou popsanou v popisu 
procesu nastavení práv pro vstup do informačního systému MMOl 
 
4. ukládá 
vedoucímu odboru informatiky MMOl Ing. Jiřímu Fišerovi zajistit zpracování návrhu 
"Informační strategie" a "Informační koncepce" MMOl a předložit je do 31. 5. 2011 RMO k 
projednání. 
T: duben 2011 
O: vedoucí odboru informatiky 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 22. 
 
 
 
24 Okřídlené kolo - založení o. p. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr být jedním ze zakladatelů Železničního muzea, o. p. s.  
 
3. ukládá 
předložit návrh  zakládající smlouvy a dalších dokumentů Radě města Olomouce  
T: listopad 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
25 Pronájem pozemku p řed ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pronájmem pozemku parc. č. 93, k. ú. Svatý Kopeček, třetí osobě dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
26 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle bodů 3 a 6 upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č.1 
 
4. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku dle bodu 7 upravené důvodové zprávy 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit poskytnutí příspěvku dle bodu 7 upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 26. 
 
 
27 Veřejná zakázka č. 10048 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Štítného  - rekonstrukce komunikace “ archivní číslo 10048. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 27. 
 
 
28 Veřejná zakázka č. 10077 - zahájení,  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Placení parkovného formou SMS- II.“ archivní číslo 10077. 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora v jehož kompetenci je Městská policie Olomouc k  podpisu všech 
rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 1. 
 
 
 
29 Podání nabídky na VZ č. 10063 Zajišt ění dostupnosti 

vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji –  azylové 
domy pro muže a ženy  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
podání nabídky na veřejnou zakázku  s názvem "Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji – azylové domy pro muže a ženy " dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
primátora města  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 3. 
 
 
 
30 Veřejná zakázka č. 10079 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Hejčínské louky - inline stezka“ archivní číslo 10079. 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora v jehož kompetenci je odbor investic k  podpisu všech rozhodnutí 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 27. 4. 
 
 
 
31 Veřejná zakázka č. 10073 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Revitalizace a regenerace sídliště – „obytná zóna Povel“ – zpracování DUR, 
DSP+DZS“ archivní číslo 10073. 
 
2. pověřuje 
náměstka primátora v jehož kompetenci je odbor investic k  podpisu všech rozhodnutí 
souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 27. 5. 
 
 
 
32 Veřejná zakázka 10064 - podání nabídky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
podání nabídky na veřejnou zakázku  s názvem " Zajištění dostupnosti vybraných sociálních 
služeb v Olomouckém kraji - domy pro osamělé rodiče s dětmi" dle důvodové zprávy. 
 
2. pověřuje 
primátora města k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 6. 
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33 Stanovení termínu a návrh programu 30. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 30. zasedání ZMO: na pondělí 04.10.2010 od 9:00 hodin 
- místo konání 30. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 30. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 28. 
 
 
 
34 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního soudu 
v Olomouci pro funkční období 2010 - 2014 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na 
nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odbo ru správy 

Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru správy Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 11. 2010 
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3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy 
T: 5. 10. 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 
 
 
 
36 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provozní poplatky dle důvodové zprávy s platností od 1.1.2011 
 
3. schvaluje 
výši příspěvku a odměn dle důvodové zprávy s platností od 1.1.2011 
 
4. ukládá 
realizovat  od 1.1.2011 schválené usnesení dle důvodové zprávy 
T: leden 2011 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
37 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru koncepce 

a rozvoje Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení pracovní smlouvy a činností euromanažera a koncepčního analytika dle 
důvodové zprávy do 31. 12. 2011 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 30. 3. 
 
 
 

 

 

Martin Novotný  v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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