
 

USNESENÍ 
 

z 110. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 4. 10. 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 
plněním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 4.10.2010 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A, B důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 8 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce ze dne 4.11.2008, týkající se 
majetkoprávních záležitostí 
- část 9 bodu 4 usnesení Rady města Olomouce ze dne 23.3.2010, týkající se prodeje domů 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 309/7 ostat. pl. o výměře 875 m2 a o výměře 
275 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc sdružení Moravia RC Racing Team.o.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 10 556 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
 
3. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a část 
pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.3. 
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4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 88 m2 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
5. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx - lokalita č. 5 –  tř. 
Kosmonautů pro prodej pečiva od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 
1.5. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx  za účelem 
umístění a provozování prodejního stánku ve vlastnictví nájemců pro prodej tabákových 
výrobků, tiskovin a rychlého občerstvení dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění oboustranného double bigboardu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr směnit část pozemku parc. č. 237/6 (dle GP parc. č. 237/8) trvalý travní porost 
o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STALAMP, s.r.o. 
za část pozemku parc. č. 384/115 (dle GP parc. č. 384/141) orná půda o výměře 32 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.8. 
 
9. záměr směnit část pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172  ostat. pl.) 
o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxx 
(ideální 6/20) a xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. (dle 
GP parc. č. 809/41 ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně 
komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/10), xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 
6/20) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 1/10) dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
10. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 136,159 m2 v suterénu v budově 
č. p. 628 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 393 zast. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12.   
                          
11. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 
4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem výstavby řadových rodinných 
domů společnosti Dražby.net s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
12. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 ostat. pl., parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 
779/3 orná půda, parc. č. 780/1 ostat. pl., parc. č. 780/2 ostat. pl., parc. č. 783 ostat. pl. a 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 780/2 
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
13. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 
ostat. pl., parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/3 orná půda, parc. č. 780/1 ostat. pl., parc. č. 
780/2 ostat. pl., parc. č. 783 ostat. pl. a podzemního kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 780/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
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15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 95/27 o výměře 476 m2 a část pozemku parc. 
č. 95/28 o výměře 367 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc Společenství 
pro bytový dům Lázně  dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
16. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 4 950 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o. Výměra 
části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.16.  
 
17. záměr směnit část pozemku parc. č. 506/1 zahrada o výměře 124 m2 (dle GP díl „b“) 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 
1/4) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/4) za část pozemku parc. č. 506/3 zahrada 
o výměře 124 m2 (dle GP díl „c“) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (ideální 1/4) a paní 
xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 3/4) dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
18. záměr odprodat část pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.) 
o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.  
 
19. záměr směnit část pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) 
o výměře 142 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE 
INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. (dle GP parc. č. 287/3 ostat. 
pl.) o výměře 142 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.19.  
 
20. záměr odprodat část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. (dle GP parc. č. 287/2 ostat. pl.) 
o výměře 932 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
21. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc uzavřené se společností OUTDOOR Billboard a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.19. 
 
22. pronájem pozemků parc. č. 311/14 ostat. pl. o výměře 23 411 m2 a parc. č.  323/8 ostat. 
pl. o výměře 1 339 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxx 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
23. pronájem pozemku parc. č. 313/12 ost. pl. o výměře 23 824 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.4.  
 
24. pronájem části pozemku parc. č. 380/23 ostat. pl. o výměře 633 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc - Hejčín statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOL/3174/2009-
OOLM ze dne 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
26. pronájem pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. 
o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m 2 a parc. č. 826/2 zast. pl. 
o výměře 24 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
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27. pronájem pozemků parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. 
o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl. 
o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
28. uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy na část pozemku  parc. č. 143/1 ost. pl. 
o výměře 1 100 m2 v k. ú.  Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany  k 
10. 12. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
 
29. změnu smluvních podmínek u pronájmu 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. 
2.8. 
 
30. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 105/78 ostat. pl. o výměře 259 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10.  
 
31. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 105/78 ostat. pl. o výměře 254 m2 v 
k. ú. Lazce, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.10.  
 
32. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 1068 ostat. pl. o výměře 59 
m2, části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 74 m2 a části pozemku parc. č. 1946 
ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.   
 
33. doplnění smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. 
o výměře 9 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s ocelovou prostorovou konstrukcí  za 
účelem umístění a provozování světelného bezzvukového projekčního reklamního zařízení 
společnosti GOLD OFFICE s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.12.  
 
34. pronájem části pozemku parc. č. parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
35. pronájem pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 487 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
36. pronájem budovy bez čp./če. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. 1583 zast. pl. o výměře 
18 m2 a části pozemku parc. č. 1584 zahrada o výměře 282 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
37. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 22/2 ostat. pl. o výměře 9 002 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 1 160 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17.  
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 31/12 ostat. pl. o výměře 27 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18.   
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 933/3 trvalý travní porost o výměře 153 m2 v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19.  
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41. pronájem pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře  244 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20.  
 
42. pronájem pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 
43. pronájem pozemku parc. č. 64/2 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxi dle důvodové zprávy bod č. 2.22.   
 
44. pronájem částí pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti Coleman S.I., a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
45. pronájem části pozemku parc. č. 1543/3 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti MANEK stavební stroje spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.24. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc – 
město, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25.   
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 1064 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
48. pronájem části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 m2 a části pozemku parc. č. 
1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
50. pronájem části pozemků parc. č. 837 ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. pl. 
o výměře 25 m2, parc. č. 538/35 orná půda o výměře 70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda 
o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty, 
státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
51. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na části pozemků parc. č. 837 ostat. pl. 
o výměře 5 m2, parc. č. 838 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 538/35 orná půda o výměře 
70 m2 a parc. č. 583/40 orná půda o výměře 60 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 424/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch  ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.30. 
 
53. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1137 a parc. č. 1224, vše ostatní plocha, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc  ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.31. 
 
54. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/26 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32.  
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55. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/26 
ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
56. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., 
parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
57. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 
ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. 
č. 2004/3 ostat. pl., vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
58. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 254/8, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 
590/3, vše  ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
59. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN  na pozemcích parc. č. 757/1, parc. č. 757/18. parc. č. 757/42, parc. č. 757/48, 
parc. č. 758/1, parc. č. 758/27, parc. č. 758/44, parc. č. 1082/1, parc. č. 1082/4, parc. č. 
1082/7, parc. č. 1083/1, parc. č. 1083/5, parc. č. 1081/3, vše ostat. pl., parc. č. 757/45 
zahrada, parc. č. 762/3 trvalý travní porost a parc. č. 755/135 orná půda, vše v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.36. 
 
60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 75/1 ostat. pl. a parc. č. st. 944 zast. pl., vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 907/8 ostat. pl., parc. č. 1053/1 ostat. pl. a parc. č. 2122 
ostat. pl., vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 502 ostat. pl. a 486 orná půda, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc  ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.39. 
 
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 502 ostat. 
pl. a 486 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení MN na pozemcích parc. č. 1935 ostat. pl. a parc. č. 779/3 orná půda, vše 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ADM Prague s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.40. 
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65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního kabelového vedení MN na pozemcích parc. č. 1935 
ostat. pl. a parc. č. 779/3 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ADM Prague s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
66. úplatné zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na 
pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
67. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení věcného břemene spočívající v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 1935 
ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti SMP Net, 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
  
68. právo provést stavbu plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích  parc. č. 779/3 orná půda a parc. č. 1935 ostat. 
pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc pro společnost SMP Net, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
69. pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1399  zast. pl. 
o výměře 2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc  sdružení SK Freestyle Olomouc o.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
70. pronájem nebytových prostor o výměře 242,35 m2 v budově Horní náměstí (galerie 
Mona Lisa) č.o. 20, č.p. 434 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 371 zast. pl. v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
71. výpověď smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2 a části 
pozemků parc. č. 96/3 ostat. pl. o výměře 420 m2, parc. č. 96/2 orná půda  o výměře 244 m2 
a parc. č. 92/4 ostat. pl. o výměře 30 m2, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že vypůjčitelé jsou povinni ke dni skončení výpůjčky odstranit 
z předmětu výpůjčky rozestavěnou přístupovou komunikaci dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
72. pronájem částí pozemku parc. č. 113/6 o výměře 1 m2 a 13 m2, části pozemku parc. č. 
113/13 o výměře 51 m2, pozemku parc. č. 113/14 o výměře 101 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 100/6 ostat. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 805/4 o výměře 25 m2 a části pozemku parc. 
č. 805/6 o výměře 95 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
73. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 100/6 ostat. pl. 
o výměře 25 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 805/4 o výměře 25 m2 
a části pozemku parc. č. 805/6 o výměře 95 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dle důvodové zprávy bod 
č. 4.7.  
 
74. uzavření dodatku č. 4 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2007/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností eVector.cz  s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
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75. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
76. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/19/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností Dopravní a inženýrské stavby Sorbi s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 5.4. 
 
77. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/37/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným 
a společností REFI DEVELOPMENT s.r.o.  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod 
č. 5.5. 
 
78. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 04.1 příjezdová vozidlová 
komunikace, včetně trubní propusti, SO 07.1 splašková kanalizace s výtlakem, SO 08.1 
prodloužení plynovodního řadu a SO 09 trafostanice a rozvod VN, budované v rámci stavby 
„Areál HORIMEX a HORIMEX cars / BMW Olomouc“, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností Horimex cars s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
79. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 04.1 
příjezdová vozidlová komunikace, včetně trubní propusti a SO 07.1 splašková kanalizace 
s výtlakem, budované v rámci stavby „Areál HORIMEX a HORIMEX cars / BMW Olomouc“, 
mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Horimex cars 
s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
80. uzavření dodatku č. 40 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu 
a kanalizace, mezi statutárním městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.  
dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
81. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Výstavba příjezdové komunikace 
k RD ul. Balcárkova“, mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 5.9. 
 
82. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
„Výstavba příjezdové komunikace k RD ul. Balcárkova“, mezi statutárním městem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové 
zprávy bod č. 5.10. 
 
83. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby zpevněných parkovacích ploch 
a chodníku, budované v rámci stavby „PENZION MIA“, mezi statutárním městem Olomouc 
a společností MIA spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
84. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
zpevněných parkovacích ploch a chodníku, budované v rámci stavby „PENZION MIA“, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností MIA spol. s r.o. 
jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
85. uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy Č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem   Olomouc jako budoucím obdarovaným  
a společností HORNBACH Immobilien HK s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 5.13. 
 
86. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby IO-01 Napojení horkovodu, IO-02 
Prodloužení vodovodního řadu, IO-10 Zpevněné plochy – chodníky a občasné pojížděcí 
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plochy, IO-11 Parkoviště Rokycanova, IO-09 Nové trasy kabelů VO, IO-06 Nová trasy 
Kabelů VN 22 kV a IO-08 Nové trasy kabelů SLP Telefonica a RioMedia, budované v rámci 
stavby „POLYFUNKČNÍ KOMPLEX ROKYCANOVA, OLOMOUC“, mezi statutárním městem 
Olomouc a společností A-Munitor s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 
87. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby IO-02 
Prodloužení vodovodního řadu, IO-10 Zpevněné plochy – chodníky, IO-11 Parkoviště 
Rokycanova a IO-09 Nové trasy kabelů - veřejné osvětlení, budované v rámci stavby 
„POLYFUNKČNÍ KOMPLEX ROKYCANOVA, OLOMOUC“, mezi statutárním městem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností A-Munitor s.r.o. jako budoucím dárcem 
dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 
88. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Marzio s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 
 
89. uzavření kupní smlouvy na stavbu chodníku vybudovanou v rámci stavby „Olomouc – 
Nová Ulice, Obytný soubor Mošnerova“, mezi společností OHL ŽS, a. s. jako prodávajícím 
a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 5.17.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti AB Centre s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha 
o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění oboustranného 
bigboardu dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
2. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 
100 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
3. sdružení Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů - Oblastní sdružení Haná 
– Olomouc o pronájem, případně výpůjčku  části pozemku parc. č. 623/7 zahrada o výměře 
574 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. nájemce pana xxxxxxxxxxxxxxx, o odpočet částky 156.295,- Kč z nájemného - nebytové 
prostory o výměře 154,00 m2 v domě Polská č.o. 57, č.p. 241, na pozemku parc.č. st.  273, 
v k.ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
5. nájemce Česká pošta, s.p., o poskytnutí slevy za užívání nebytových prostor o výměře 
48,00 m2 v domě Kyselovská č.o. 74, č.p. 209, na pozemku parc.č. 394, v k.ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
6. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 
m2 a parc. č. 96/2 orná půda o výměře 278 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. uděluje 
1. souhlas společnosti Dražby.net s.r.o. s budoucím dělením části pozemku parc. č. 779/3 
orná půda o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem výstavby 
řadových rodinných domů dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
2. za podmínek dle důvodové zprávy souhlas společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. s 
umístěním stavby bytového domu, 4 parkovací stání, zpevněné plochy pro umístění nádob 
na komunální odpad, vč. paravánu, chodníků  a doplnění herních prvků na stávajícím 
dětském hřišti  na části pozemku parc. č. 287 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.19.  
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3. souhlas paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s umístěním vyrovnávacích schůdků se dvěma 
stupni o rozměru 0,72 m2 (západní strana objektu) a s umístěním vyrovnávacího schodiště 
o rozměru 2,46 m2 (jihozápadní nároží) na částech pozemku parc. č. 446/3 ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
4. souhlasí 
s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 31. 12. 2012 a 
s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 31. 12. 2013 při 
pronájmu s následným odprodejem části pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 2 800 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o.  dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3. 
 
5. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 34 ve věci souhlasu s využitím části 
území letiště dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
  
2. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 34 ve věci uložení odboru dopravy ve 
spolupráci s majetkoprávním odborem zpracovat podnájemní smlouvu na využití části území 
letiště dle podmínek uvedených v důvodové zprávě bod č. 1.1.  
 
3. usnesení RMO ze dne 20. 4. 2010, bod programu 34 ve věci  uložení náměstkovi 
primátora Mgr. Ščudlíkovi podepsat podnájemní smlouvu na využití části území letiště pro 
Moravia RC Racing Team, o. s. dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
4. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 2.18. ve věci schválení pronájmu 
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. 1.2. 
 
5. usnesení  RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2, bod 6.1 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku  parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
6. usnesení RMO ze dne 12. 1. 2010 bod programu 2., bod 2.20., ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti AB Centre s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
7. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2. 8. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, parc. 
č. st. 231/2 zast. pl. o výměře 252 m2, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, parc. č. 
st. 232/2 zast. pl. o výměře 243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
a pozemku parc. č. st. 907 zast. pl. o výměře 334 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
8. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2. 8. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. 
st. 824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826 zast. pl. o výměře 239 m 2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
9. usnesení RMO ze dne 7. 9. 2010, bod programu 2, bod 2. 8. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. 
st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 
898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
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vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
10. usnesení RMO ze dne 21. 9. 2010, bod programu 3, bod 2.11. ve věci schválení 
pronájmu  části pozemku parc. č. parc. č. 1856/3 zahrada o výměře 365 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
11. usnesení RMO ze dne 30. 6. 2009 bod programu 3., bod 2.36 ve věci schválení  
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., parc. č. 2004/2 
ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
12. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010 bod programu 2. bod 2.67 ve věci schválení  
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., 
parc. č. 2004/2 ostat. pl. a parc. č. 2004/7 ostat. pl. , parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
13. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2., bod 2.18 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
zemního vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 254/8 ostat. plocha, parc. č. 257/12 ostat. 
plocha, parc. č. 263/5 ostat. plocha a parc. č. 590/3 ostat. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.35. 
 
14. usnesení RMO ze dne 27. 7. 2010, bod programu 2., bod 2.65 ve věci schválení  
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 254/8, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 
590/3, vše  ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
15. usnesení RMO ze dne 26. 2. 2008, bod programu 2, bod 2.8. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN  na pozemcích parc. č. 757/1, parc. č. 757/18. parc. č. 757/42, parc. č. 757/48, 
parc. č. 758/1, parc. č. 758/27, parc. č. 758/44, parc. č. 1082/1, parc. č. 1082/4, parc. č. 
1082/7, parc. č. 1083/1, parc. č. 1083/5, parc. č. 1081/3, vše ost. pl., parc. č. 757/45 
zahrada, parc. č. 762/3 trvalý travní porost, parc. č. 1203/1 a parc. č. 755/135, oba orná 
půda, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat se společností STALAMP, s.r.o. o zpřístupnění pozemku 
parc. č. 384/113 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
T: březen 2011 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s nájemci o ukončení nájemních smluv dohodou dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10.  
T: prosinec 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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8. trvá 
1. na usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010 ve věci doporučení ZMO revokovat usnesení ZMO 
ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 29 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 
st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2.030.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
2. na usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. 
st. 975 zast. pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5. 
 
3. na usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o započtení ušlého zisku ve výši 2 280 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.5. 
 
4. na usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010 ve věci doporučení ZMO nevyhovět žádosti Povodí 
Moravy, s.p. o darování části pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. (dle GP díl "t2") o výměře 
1 070 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5. na usnesení RMO ze dne 16. 8. 2010 ve věci uložení odboru majetkoprávnímu jednat 
s Povodím Moravy, s.p. o možnosti převodu části pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. (dle GP 
díl "t2") o výměře 1 070 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. s tím, že Povodí Moravy, s.p. vstoupí do práv a 
povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxxxxxxx na 
požadovanou část pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování částí pozemků parc. č. 987/12 (dle GP díl "y2") o výměře 162 m2, parc. č. 939/3 
(dle GP díl "n2") o výměře 184 m2, parc. č. 939/1 (dle GP díl "y1") o výměře 317 m2, parc. č. 
668/7 (dle GP díl "v1") o výměře 163 m2 a parc. č. 972 (dle GP parc. č. 972/5) o výměře 442 
m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce 
do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
2. odprodej pozemků parc. č. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2 a parc. č. 
27/10 zahrada o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 612.650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 113/6 o výměře 
1 m2 a 13 m2, část pozemku parc. č. 113/13 o výměře 51 m2, pozemek parc. č. 113/14 
o výměře 101 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 
100/6 ostat. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, část pozemku parc. č. 805/4 
o výměře 25 m2 a část pozemku parc. č. 805/6 o výměře 95 m2, vše ostat. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc Správě železniční dopravní cesty, státní organizace při kupní ceně 
v výši 214 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. 253 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
5. změnu katastrální hranice mezi k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a k. ú. Velký 
Týnec, obec Velký Týnec dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
6. postup při odprodeji pozemků v lokalitě Laty dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
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7. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č.  st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 
a část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše  v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouce s panem  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve kterém bude snížena kupní 
cena z 63 793,- Kč na 48 243,- Kč a schválit vrácení částky ve výši 15 550,- Kč panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
8. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. 
č. 1856/4) o výměře 387 m2 a pozemek parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, 
vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve kterém bude 
snížena kupní cena z 69 409,- Kč na 52 419,- Kč a schválit vrácení částky ve výši 16 990,- 
Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
9. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 
a část pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve kterém bude snížena 
kupní cena z 64 793,- Kč na 48 543,- Kč a schválit vrácení částky ve výši 16 250,- Kč  
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
10. snížení kupní ceny z 64 801,- Kč na 49 661,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. st. 916 
zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP 
parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
11. snížení kupní ceny z 72 860,- Kč na 49 020,- Kč při odprodeji pozemku parc.  č.  st. 1009 
zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 
1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
12. snížení kupní ceny z 79 380,- Kč na 53 320,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. st. 845 
zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek  parc. č. 
1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
13. snížení kupní ceny z 71 930,- Kč na 48 980,- Kč při odprodeji části pozemku parc. č. 
1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 orná 
půda o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.14. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 94/2 ostat. pl. 
o výměře 279 m2 a parc. č. 96/2 orná půda o výměře 278 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 
127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
4. žádosti společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 999 
ostat. pl. o výměře 2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.3. 
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11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO  
ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní 
ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 
1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne  21. 9. 2009 bod programu 5, bod 27 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní 
ceny za  odprodej pozemku parc. č.  st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. 
č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše  v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění žádosti  manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze 
dne  22. 6. 2010 bod programu 4, bod 23 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní 
ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 
1856/3 zahrada (dle GP pozemek  parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění  žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci 
části usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2010 bod programu 4, bod 26 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc.  č.  st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 
a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) 
o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
5. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
30. 11. 2009 bod programu 4, bod 5 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 
st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 
(dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.1. 
 
6. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
21. 9. 2009 bod programu 5, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za 
odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 a 
pozemku parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
7. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci nevyhovění žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO 
ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 21 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní 
ceny při odprodeji pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. 
č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout budovu čp. 1091 (stavba občanského vybavení) na pozemcích parc. č. st. 
895/3 zast. pl., parc. č. st. 895/1 zast. pl. a parc. č. 895/2 zast. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc  společnosti HC Olomouc s.r.o.  do 31. 12. 2025 dle dodatku k důvodové 
zprávě bod č. 1.1. 
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13. bere na v ědomí 
1. fúzi společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 272 32 425 a ČEZ Distribuce zařízení, a. s., IČ 
289 22 727 a vznik nástupnické společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035 a současně 
bere na vědomí, že dosud neuzavřené smlouvy se zaniklou společností ČEZ Distribuce, a. 
s., IČ 272 32 425 budou již uzavřeny s nástupnickou společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 
247 29 035 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.1. 
 
2. že veškerá práva a povinnosti ze smluv uzavřených se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ 272 32 425 přešly na společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035 a dále schvaluje 
uzavření případných dodatků ke stávajícím smlouvám uzavřeným se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ 272 32 425 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.1. 
 
14. schvaluje 
změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu zimního stadionu č. MAJ-PR-NS/67/2004/Kř 
ze dne 15.10.2004 dle důvodové zprávy a uzavření dodatku k této smlouvě 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
uložení a provozování podzemního napájecího kabelového vedení na pozemku parc.č. 94/60 
ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Univerzity 
Palackého v Olomouci a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti 
s umístěním, provozováním, údržbou a opravami a úpravami, změnami nebo odstraněním 
kabelového vedení. Budoucí 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 plynovodu a veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 373/2 ostatní 
plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Střední škola polytechnická, Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem umístění, provozování, provádění 
oprav, úprav, údržby, změn nebo odstraněním. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemky, parc. č. 501/3 orná půda o výměře 3189 m2 a parc. 
č. 504/2 trvalý travní porost o výměře 4044 m2, oba v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany, ve 
vlastnictví obce Bystrovany, za pozemek, parc. č. 466/8 orná půda o výměře 3058 m2, v k.ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Směna bude 
realizována s doplatkem  51.770,- Kč ve prospěch statutárního města Olomouc, dle bodu 3 
předložené důvodové zprávy. 
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5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 144 o výměře 32 m2 v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou za účelem provozování prostor neplaceného parkoviště pro veřejnost 
a umístění kontejnerů na třídění odpad, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na plynovodní přípojku o délce 10,6 m, která je umístěna na 
pozemcích, parc. č. 589/0, 781/0 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc a parc. č. 776/1 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Bytové záležitosti DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 2, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., 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 revokovat 
své usnesení ze dne 22. 06. 2010, bod 5, část 4, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, ostatní plocha, o výměře 142 
m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1108-429/2009, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za 57.808,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 57.809,- Kč, kupní 
cena celkem 115.617,- Kč, z toho pozemek 106.500,- Kč a náklady 9.117,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 136/1, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 136/81, 
ostatní plocha, o výměře 142 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 
1108-429/2009, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti ideální 1/2  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 25.858,- Kč a podíl o velikosti ideální 1/2 xxxxxxxxxxxxxxx 
za 25.859,- Kč, kupní cena celkem 51.717,- Kč, z toho pozemek 42.600,- Kč a náklady 
9.117,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného břemene práva chůze přes pozemek parc. č. 1975/12, ostatní 
plocha, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, za účelem přístupu k hlavnímu uzávěru vody 
umístěnému na pozemku parc. č. 1975/12, ostatní plocha, v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, ve prospěch pozemků parc. č. st. 387/4, parc. č. st. 387/5, parc. č. st. 387/7, parc. 
č. st. 387/8 a parc. č. st. 387/2, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu, č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/1, ostatní plocha, o výměře 667 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 346.006,- 
Kč, z toho pozemek 333.500,- Kč a náklady 12.506,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/2, ostatní plocha, o výměře 224 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 116.200,- Kč, z toho pozemek 112.000,- Kč a náklady 4.200,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.2. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/3, ostatní plocha, o výměře 106 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 27.493,- Kč, a id. 1/2 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 27.494,- Kč,  kupní cena celkem 54.987,- Kč, 
z toho pozemek 53.000,- Kč a náklady 1.987,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/4, ostatní plocha, o výměře 122 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 31.643,- Kč, a id. 1/2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 31.643,- Kč,  kupní cena celkem 63.287,- Kč, z toho pozemek 61.000,- Kč a 
náklady 2.287,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/5, ostatní plocha, o výměře 125 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 64.844,- Kč, 
z toho pozemek 62.500,- Kč a náklady 2.344,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/6, ostatní plocha, o výměře 250 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 129.687,- Kč, 
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z toho pozemek 125.000,- Kč a náklady 4.687,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/7, ostatní plocha, o výměře 44 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 22.501,- 
Kč, z toho pozemek 22.000,- Kč a náklady 825,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/8, ostatní plocha, o výměře 45 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 23.344,- Kč, 
z toho pozemek 22.500,- Kč a náklady 844,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/9, ostatní plocha, o výměře 107 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/8 panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 1/8 do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč,  id. 1/8 paní xxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 
6.938,- Kč, id. 1/8 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 6.939,- Kč, id. 2/8 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 13.876,- Kč, id. 2/8 panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 13.876,- Kč, kupní cena celkem 55.507,- Kč, z toho pozemek 53.500,- Kč a 
náklady 2.007,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/10, ostatní plocha, o výměře 18 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví,  a to id. 1/2 paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 4.663,- Kč, a id. 1/2 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 4.664,- Kč,  kupní cena celkem 9.327,- Kč, z toho pozemek 9.000,- Kč a náklady 
337,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/11, ostatní plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 16.082,- Kč, 
z toho pozemek 15.500,- Kč a náklady 582,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1975, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 1105-
24/2009, pod novým označením parc. č. 1975/12, ostatní plocha, o výměře 21 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 10.894,- Kč, 
z toho pozemek 10.500,- Kč a náklady 394,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
17. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. st. 450/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle 
geometrického plánu č. 1057-12/2010 parc. č. 568, ostatní plocha, o výměře 44 m2, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
18. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 633, ostatní plocha, o výměře 57 m2, v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
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19. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci udělení souhlasu k postavení přístřešku pro auto na 
pozemku parc. č. 607/28, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 607/28, zahrada, 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, jako celku a ani jeho části, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 607/28, zahrada, 
o výměře 80 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
22. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 303/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP, dle 
důvodové zprávy bod 1.6. 
 
23. schvaluje 
záměr prodat  pozemek parc. č. 240/1, ostatní plocha, o celkové výměře 3598 m2, a část 
pozemku parc. č. 240/2, zahrada, o výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 531-
253/2010 pozemek parc. č. 240/4, ostatní plocha, o výměře 1171 m2, parc. č. 240/5, ostatní 
plocha, o výměře 638 m2, parc. č. 240/6, ostatní plocha, o výměře 57 m2, parc. č. 240/1, 
ostatní plocha , díl ,,a“ o výměře 33 m2 (odděleno z pozemku parc. č. 240/2, zahrada) a díl 
,,b“ o výměře 1732 m2 (odděleno z pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha), celková výměra 
1765 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej částí 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, za kupní cenu celkem ve výši 45.720,- 
Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1175 za 43.560,- Kč, pozemek parc. č. st. 1176 za 120,- Kč 
a  pozemek parc. č. st. 1177 za 2.040,- Kč a to: 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 1315/13574 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.431,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/13574 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč,  
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 510/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 3.437,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/13574 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 685/13574 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 2.308,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 431/27148 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 726,- Kč, 
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- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 559,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 166/6787 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.118,- Kč, 
- ideální podíl 83/6787 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 559,- Kč,  
dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu prohlášení vlastníka budovy č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) v části 
E. Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 668, 
669 (Rožňavská 8, 10), tj. pozemky parc. č. st. 917, 918, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
a dle geometrického plánu č. 773-1163/2009 parc. č. st. 1175, zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 1176, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. st. 1177, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit s bezúplatným vypořádáním vlastnictví spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) a pozemků parc. č. st. 919, 935, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, tzn. což je 
bezúplatné nabytí podílu o velikosti 1301500/682685724 do vlastnictví statutárního města 
Olomouce, změna výměry nebytové jednotky č. 670/19 navýšením o 68,2 m2 a změna 
spoluvlastnických podílů u všech jednotek v budově, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14) v části 
E. Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 670, 
671 (Rožňavská 12, 14), tj. pozemek parc. č. st. 919, 935, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
a dle geometrického plánu č. 774-1164/2009 parc. č. st. 1178, zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc. č. st. 1179, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej částí pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 774-
1164/2009, který odděluje z pozemku pod novým označením 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, za kupní cenu celkem 
ve výši 33.245,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 1178 za 18.849,- Kč, pozemek parc. č. st. 
1179 za 14.396,- Kč, a to: 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 150/2149 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2.505,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
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- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxx  za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 215/12894 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 598,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 83/6447 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 462,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 275/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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za kupní cenu ve výši 383,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
- ideální podíl 431/25788 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,-  Kč, 
- ideální podíl 166/6447 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 924,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části 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, za kupní cenu ve výši 44.493,- Kč a 
to: 
-  ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí České republice – Fakultní 
nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,-Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1280/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 4.267,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 180/13679 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 600,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí Římskokatolické farnosti 
Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 170/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 567,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 166/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu ve výši 553,- Kč, 
- ideální podíl 332/13679 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.107,- Kč, 
- ideální podíl 431/27358 shora uvedených nemovitostí do SJM manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 718,- Kč, 
- ideální podíl 1495/13679 shora uvedených nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 4.984,- Kč,  
dle důvodové zprávy bod 1.10. 
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30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
souhlasit se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) v části 
E. Úprava práv k pozemkům – určení pozemků, na kterých je postavena budova č. p. 672, 
673 (Rožňavská 16, 18), tj. pozemek parc. č. st. 936, 937, oba zastavěná plocha a nádvoří, 
dle geometrického plánu č. 775-1165/2009 parc. č. st. 1180, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodat bytovou jednotku č. 970/58 v budově č. p. 970 (Foerstrova 1) na pozemku 
parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
434/41957 na společných částech budovy č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 434/41957 na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodat bytovou jednotku č. 136/4 v budově č. p. 136 (Černá cesta 2) na pozemku 
parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
578/10452 na společných částech budovy č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 578/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodat bytovou jednotku č. 962/75 v budově č. p. 962 (Foerstrova 15) na pozemku 
parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
607/41801 na společných částech budovy č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 607/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odstoupení od Smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., na prodej bytové 
jednotky č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 338, 
zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na 
společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 
na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a  nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, nájemci, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 744.045,-  
Kč, uzavřené dne 20. 05. 2009, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4) na pozemku parc. č. st. 
338, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na 
společných částech budovy č. p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 
na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha a  nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 604.000,- Kč, z 
toho za jednotku 595.709,- Kč, za pozemek 4.291,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 630/7 v budově č. p. 631, 630 (Zikova 
9, 11)  na pozemku parc. č. st. 929, 923, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/27510 na společných částech budovy č. p. 631, 630 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27510 na pozemku parc. č. st. 929, 923, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxxxxxxx, 
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a to do 31. 12. 2010, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
37. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat s vlastníky jednotek domu Šantova 2 ve věci změny 
prohlášení vlastníka budovy č. p. 719 (Šantova 2) a pozemku parc. č. st. 999, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. o bezúplatný 
převod částí pozemků parc. č. 343/1, ostatní plocha, o výměře 3597 m2, parc. č. 527/3, 
ostatní plocha, o výměře 4329 m2 a pozemku parc. č. 504, ostatní plocha, o výměře 193 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc , dle důvodové zprávy bod 4.1., varianta 1B 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 352 (Tomkova 40) na pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, včetně venkovních úprav, plynové kotelny a technologického zařízení umístěného 
v 5. NP budovy č. p. 352, a pozemku parc. č. st. 179/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 930 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, společnosti Zdravotní a sociální služby 
s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 16.725.000,- Kč (cena bude upravena dle aktuálního  
směnného kurzu Kč vůči euru ECB uvedeného v části C Úředního věstníku EU ke dni 
rozhodnutí zastupitelstva města), z toho za budovu č. p. 352 částku ve výši 15.613.322,- Kč, 
za venkovní úpravy částku ve výši 66.737,- Kč, za pozemek parc. č. st. 179/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, částku ve výši 1.034.941,- Kč, a za náklady částku ve výši 9.400,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 4.1. 
 
40. schvaluje 
předběžný záměr pronajmout pozemek parc. č. 527/3, ostatní plocha, o výměře 7445 m2, 
část pozemku parc. č. 527/5, ostatní plocha, o výměře 490 m2, pozemek parc. č. 343/1, 
ostatní plocha, o výměře 3946 m2, pozemek parc. č. 343/2, ostatní plocha, o výměře 1595 
m2 a pozemek parc. č. 504, ostatní plocha, o výměře 193 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, společnosti Zdravotní a sociální služby s.r.o., dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Rozpočtové zm ěny roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2010 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2010 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2010 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 



 27

 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2010 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Rozpočtové zm ěny v r. 2010 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
8 Druhá etapa obnovy Rudolfovy aleje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle závěru důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru životního prostředí zpracovat žádost o výjimku u zvláště chráněných živočichů 
T: březen 2011 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
Floře Olomouc, a.s. požádat o kácení stromů v Rudolfově aleji 
T: březen 2011 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
5. ukládá 
Floře Olomouc, a.s. požádat o stanovisko správní orgán památkové péče 
T: březen 2011 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
6. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti na projekt Smetanovy sady hlavní alej - II. etapa do 
připravované výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava 
 
7. schvaluje 
změnu alokací u aktivit 1.1.1 a 2.1.1. IPRM Městské parky 
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8. schvaluje 
změnu v harmonogramu výzev pro aktivitu 2.1.1 IPRM Městské parky 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 SMS - operátor  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s tříměsíčním testovacím provozem hromadného rozesílání SMS pro potřebu SMOl, dle 
důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
zajištěním realizace hromadného rozesílání SMS pro potřebu SMOl, dle důvodové zprávy 
T: leden 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
4. pověřuje 
náměstka primátora, Bc. Jiřího Martináka, podpisem smlouvy o poskytnutí služeb se 
společností KONZULTA Brno a.s.,  po dobu zajištění testovacího provozu, dle důvodové 
zprávy 
T: 5. 10. 2010 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit zprávu o výsledku testovacího provozu na jednání Rady města Olomouce  
T: březen 2011 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Využití finan ční podpory v roce 2009 - Římskok atolická farnost 

sv. Mo řice Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
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11 Parkování v podzemních garážích v p řednádraží  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Propad chodníku - t ř. Míru 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy pokračovat v nápravě havarijního stavu v souladu s požadavky odboru 
památkové péče 
T: 5. 10. 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Švermova dle bodu 1. důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Smetanova dle bodu 3. důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání v ulici Božetěchova dle bodu 4. důvodové zprávy 
 
6. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkování v ulici Dobnerova dle bodu 5. důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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14 MHD - noční linky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit variantní návrh systému nočních linek 
T: listopad 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
3. schvaluje 
upravený návrh odpovědi dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
odpovědět občanům dle důvodové zprávy 
T: listopad 2010 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 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 CAFÉ RESTAURANT 
CAESAR  před budovou radnice na Horním náměstí , Olomouc, v rozsahu 230,4 m2 pro 
žadatele Galerii Caesar, Horní náměstí, 772 00 Olomouc na dobu  od 6.10. do 10.11.  2010.   
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu A upravené přílohy č.1 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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17 Lávka Václavkova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zařadit do plánu pro r. 2011 zajištění vypracování předmětné projektové 
dokumentace a její realizaci 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
18 Byty ve školách - nájemní smlouva, p řidělení náhradních byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzavřením nájemní smlouvy mezi příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Dvorského 33 a paní xxxxxxxxxxxxxxxx na užívání bytu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s přidělením náhradních bytů dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací o přijatém usnesení 
T: říjen 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
19 Veřejná zakázka č. 9037 - zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Táboritů - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9037. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 17. 
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20 Veřejná zakázka č. 10073 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího řízení s názvem „Zabezpečení kanalizace Novosadský Dvůr - součást zad. 
řízení společně s Přeložkou kanalizačního sběrače C“ archivní číslo 10073. 
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o. na provedení zadávacího řízení 
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: 17. 1. 
 
 
 
21 Veřejná zakázka č. 10071 - zahájení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v regionální síti 2011“ archivní číslo 10071. 
b) zájemce, kterému bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
primátora SMOl k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 2. 
 
 
 
22 Veřejná zakázka č. 10072 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Výroba a vysílání MIK v kabelové síti“ archivní číslo 10072. 
b) zájemce, kterému bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle důvodové zprávy.  
 
3. pověřuje 
primátora SMOl k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 3. 
 
 
 
24 Veřejná zakázka č. 10068 – zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Technická a administrativní podpora k měření rychlosti a kontrola dodržování světelného 
signálu S 1a ze strany řidičů na křižovatkách“ archivní číslo 10068 sdružení uchazečů dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. pověřuje 
jednat ve věci nájemní smlouvy 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
Rozbo řil Ji ří, Ing., člen rady m ěsta 

 
3. ukládá 
předložit RMO návrh smlouvy 
T: říjen 2010 
O: Martinák Ji ří, Bc., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 4. 
 
 
 
25 Veřejná zakázka č. 10068 – námitky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitkám stěžovatele AŽD a.s  proti 
zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Technická a administrativní podpora k 
měření rychlosti a kontrola dodržování světelného signálu S 1a ze strany řidičů na 
křižovatkách“ archivní číslo 10068 z důvodů obsažených v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 5. 
 
 
 
26 Hřbitovy Chválkovice, Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
projekční přípravu dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru investic zařadit do návrhu plánu investic na rok 2011 částku na zpracování PD dle 
upravené důvodové zprávy 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 19. 
 
 
 
27 MOVO, a.s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem změny plánu na rok 2010 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic zapracovat do návrhu plánu roku 2011 návrh plánu investic MOVO, a.s. dle 
důvodové zprávy 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
28 Zpráva o výsledku kontroly FÚ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat postup dle závěrů důvodové zprávy 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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29 Dodatek č.1 ke Zřizovací listin ě ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  včetně přílohy č.1 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dodatek č.1 ke Zřizovací listině Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
30 Hodnocení M ěstského programu prevence kriminality za rok 

2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
31 Cestovní ruch - smlouva Daruma  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
T: ihned 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
32 Cestovní ruch - Olomouc region Card  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení smlouvy se stávajícím administrátorem dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
prodloužení smlouvy o spolupráci s Olomouckým krajem 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce ve smyslu 
důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
zahrnout do rozpočtu oddělení cestovního ruchu částku dle důvodové zprávy 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
33 Kultura - kino Metropol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměrem digitalizace kina Metropol ve variantě dle bodu č.1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
záměr poskytnout finanční podporu společnosti Olomoucká kina na proces digitalizace kina 
Metropol 
 
4. schvaluje 
záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 1164,20 m2 nacházející se 
v suterénu, 1.NP a 2.NP v budově č. p. 572 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. 
č. st. 15 zast. pl. v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Olomoucká kina s.r.o. do 
31.12.2015 
 
5. ukládá 
vedoucímu OVVI zařadit finanční částku na  podporu společnosti Olomoucká kina na proces 
digitalizace kina Metropol do návrhu rozpočtu na rok 2011 
T: prosinec 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
34 Kasárna Ne ředín + letišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle bodu 6. důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
zařazení částky na pořízení územní studie  dle bodu 6 dle důvodové zprávy do soupisu 
nekrytých požadavků a současně její vykrytí 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 18 "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. 18 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 
 
 
36 Olomoucký 1/2maraton - smlouva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravenou smlouvu o spolupráci při zajištění organizace "Olomouckého 1/2 maratonu" dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat upravenou smlouvu o spolupráci při zajištění organizace Olomouckého 1/2 
maratonu  
T: listopad 2010 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
37 Uzavření dodatku ke smlouv ě o nájmu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu se změnami dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
zveřejnit dodatek ke smlouvě o nájmu  
T: říjen 2010 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
38 Opatření k OZV č. 13/2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
provést opatření dle závěrečného doporučení důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, Bc., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
39 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
předložit variantní návrh opatření, které povedou ke snížení nehodovosti na komunikaci 
Chválkovice - Samotišky 
T: listopad 2010 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
 
 

 

 

  
Martin Novotný v. r.  
Primátor m ěsta Olomouce 

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

 


