
 

USNESENÍ 
 

z 63. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 13. 1. 2009 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 
údaj� v platném zn�ní; 

-    do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
           nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 
 
 

1 Kontrola usnesení (v�etn� kontroly úkol� se �tvrtletním, 
pololetním a ro�ním pln�ním) 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení: 
- k termínu pln�ní 13. 1. 2009 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní �tvrtletn� dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní pololetn� dle �ásti C) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní ro�n� dle �ásti D) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle �ásti A, B, C, D d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 24, �ást 4 usnesení RMO ze dne 27.9.2005, týkající se Aktualizace Strategického plánu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 88/1 ostat. pl. o vým��e     
1 605 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za 
podmínky uzav�ení dohody ve v�ci realizace jednotlivých majetkových p�evod� dle bodu �. 
1.2. d�vodové zprávy dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. p�edb�žný zám�r vykoupit �ást pozemku parc. �. 345/1 ostat. pl. o vým��e cca 4 200 m2  
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví spole�nosti �OLOT a. s. do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
3. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 88/1 ostat. pl. o vým��e cca 1 820 m2    
v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.2. 
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4. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 350/10 ostat. pl. o vým��e cca 200 m2   
v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a.s.  dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.2. 
 
5. p�edb�žný zám�r odprodat pozemky parc. �. 987/10 ostat. pl. o vým��e 661 m2 a parc. �. 
987/11 ostat. pl. o vým��e 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti �OLOT 
a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
6. uzav�ení dohody ve v�ci realizace jednotlivých majetkových p�evod� dle usnesení se 
sankcí ve výši 3 360 000,- K� v p�ípad�, že spole�nosti �OLOT a.s. a JACOBO EUROPE 
CZ a.s. neuzav�ou jednotlivé kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
7. pronájem �ásti pozemku parc. �. 580/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Spole�enství vlastník� jednotek domu Kmochova 3, 5, 7, 9, Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.1. 
 
8. pronájem �ásti pozemku parc. �. 861/1 ost. pl. o vým��e 7 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle varianty �. 2 dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
9. pronájem nebytových prostor o vým��e 485 m2 v objektu Hálkova �. o. 20, �. p. 820 na 
pozemku parc. �. st. 1003 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti ZELOS, spol. 
s r. o. – prodloužení nájemní smlouvy dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.  
 
10. pronájem nebytových prostor o vým��e 49 m2 v objektu k bydlení Švédská �.o. 1, �.p. 
423, na pozemku parc. �. st. 410 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti 
PAVLÍK group, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
11. pronájem nebytových prostor o vým��e 105,40 m2 v 1. NP a nebytové prostory o vým��e 
28,20 m2 ve 2. PP v objektu Moravského divadla Olomouc �.o. 33, �.p. 432 na pozemku 
parc. �. st. 373/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti Pivovar Litovel 
a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
12. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Novostavba sídla firmy 
KOVOLASER s.r.o.“ – a to pouze její �ásti prodloužení vodovodního �adu tlakový kanaliza�ní 
�ad mezi statutárním m�stem Olomouc a KOVOLASER s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 
5.1. 
 
13. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí kupní smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Novostavba sídla firmy KOVOLASER s.r.o.“ – a to pouze její �ást prodloužení vodovodního 
�adu mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím kupujícím  a  KOVOLASER s.r.o. 
jako budoucím prodávajícím dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
14. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Výrobn� skladová budova firmy FGP studio“ – a to pouze její �ást vodovodní a kanaliza�ní 
�ad, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
15. uzav�ení  darovací smlouvy na stavbu „RD na pozemku parc. �. 214/1, k. ú. Droždín – 
prodloužení vodovodního �adu“, mezi  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
dárci a statutárním m�stem Olomouc jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. o revokaci usnesení RMO ze dne 14. 10. 2008, 
bod programu 2, bod  4.18. ve v�ci schválení pronájmu pozemku parc. �. 1566 ost. pl.           
o vým��e 836 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da            
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o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou spole�nosti 
CARMAN-HOME, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
2. spole�nosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. o revokaci usnesení RMO dne 14. 10. 2008, bod 
programu 2, bod 4.18. ve v�ci doporu�ení ZMO schválit uzav�ení smlouvy o budoucí kupní 
smlouv� na pozemek parc. �. 1566 ost. pl. o vým��e 836 m2 a �ást pozemku parc. �. 1568/1 
(dle GP parc. �. 1568/4) orná p�da o vým��e 21 792 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, 
obec Horka nad Moravou se spole�ností CARMAN-HOME, s.r.o. p�i kupní cen� ve výši        
11 653 420,- K�, tj. 515,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.1.  
 
3. ob�anského sdružení Hanácký letecký klub Olomouc, o.s. a ob�anského sdružení FLY 
PORT OLOMOUC, o.s. o pronájem budovy bez �.p./�.e. na pozemcích parc. �. st. 1388/2     
o vým��e 38 m2, parc. �. st. 1389/2 o vým��e 518 m2, parc. �. st. 1389/1 o vým��e 1 714 m2 
a parc. �. st. 1388/1 o vým��e 154 m2, vše  zast. pl. (hangáry W1 a W2, v�etn� spojovací 
budovy a dílny), budovy bez �.p./�.e. na pozemcích parc. �. st. 1390/1 o  vým��e 94 m2, 
parc. �. st. 1390/2 o vým��e 15 m2, vše zast. pl. (TWR - �ídící v�ž), budovy bez �.p./�.e. na 
pozemcích parc. �. st. 1400/1 o vým��e 1 098 m2, parc. �. st. 1400/2 o vým��e 1 265 m2, 
vše zast. pl. (starý hangár), pozemk� parc. �. st. 1389/1 zast. pl. o vým��e 1 714 m2, parc. �. 
st. 1388/1 zast. pl. o vým��e 154 m2, parc. �. st. 1390/2 zast. pl. o vým��e 15 m2, parc. �. st. 
1400/2 zast. pl. o vým��e 1 265 m2,  �ásti  parc. �. 429/4 o vým��e 1 500 m2, parc. �. 288/15 
o vým��e 590 m2, �ásti parc. �. 288/1 o vým��e 3 519 m2, parc. �. 290/9 o vým��e 40 511 
m2, �ásti parc. �. 296 o vým��e 24 552 m2, �ásti  parc. �. 302/10 o vým��e 416 m2, parc. �. 
302/12 o vým��e 175 m2, parc. �. 303 o vým��e 5 008 m2, parc. �. 306 o vým��e 9 912 m2, 
�ásti parc. �. 309/7 o vým��e 46 545 m2, parc. �. 315/9 o vým��e 48 095 m2, parc. �. 556/1 
o vým��e 2 932 m2, parc. �. 223 o vým��e 26 428 m2, parc. �. 218 o vým��e 21 908 m2, 
�ásti parc. �. 216 o vým��e 5 082 m2, parc. �. 215/8 o vým��e 836 m2, parc. �. 215/9            
o vým��e 123 m2, �ásti parc. �. 211 o vým��e 15 466 m2, parc. �. 321/6 o vým��e 1 266 m2, 
parc. �. 322/7 o vým��e 1 280 m2, parc. �. 324/160 o vým��e 279 m2, parc. �. 554/1           
o vým��e 647 m2 a parc. �. 206/1 o vým��e 99 966 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.3.  
 
4. spole�nosti VM INVEST, s.r.o., spole�nosti STING Development, s.r.o., spole�nosti HOPR 
GROUP, a.s, spole�nosti Zlínstav, a.s. Zlín, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 265/10 orná p�da o vým��e 3 518 m2 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2.  
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a.s. o odprodej pozemku parc. �. 93 ostat. pl.     
o vým��e 3 710 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc v�etn� stavby parkovišt�  dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
2. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spole�nosti VM INVEST, s.r.o., spole�nosti STING 
Development, s.r.o., spole�nosti HOPR GROUP, a.s, spole�nosti Zlínstav, a.s. Zlín, pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 265/10 orná p�da        
o vým��e 3 518 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
nesouhlasit s úhradou náklad� ve výši 634 100,- K� za vybudování parkovacích stání na 
pozemcích parc. �. 350/10 a parc. �. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc 
spole�nosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. doporu�uje 
Zastupitelstvu m�sta schválit uzav�ení budoucí kupní smlouvy na �ást pozemku parcela �. 
700/15 orná p�da o velikosti cca 1149 m2 v katastrálním území Nemilany, obec Olomouc, ve 
vlastnictví �eské republiky, správ� Pozemkového fondu �eské republiky, a to s Metropolitní 
kapitulou u svatého Václava v Olomouci za cenu ur�enou znaleckým posudkem, aktuálním 
ke dni podpisu kupní smlouvy, dle bodu �íslo 1 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc“ na 
pozemku parc.�. 451/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je vlastnictví 
Sportovního klubu OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, dle bodu �íslo 2 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Fond soudržnosti, 2. �ást“ na pozemku parc.�. 
352/1 ostatní plocha o vým��e 2176 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, který je vlastnictví 
Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových, ve které bude sou�asn� zakotveno, že 
strany v budoucnu uzav�ou smlouvu o z�ízení úplatného v�cného b�emene na dobu 
neur�itou, které bude spo�ívat v umíst�ní a provozování kanalizace a právu vstupu a vjezdu 
na dot�ený pozemek v souvislosti se z�ízením, provozem, opravami a údržbou kanalizace na 
pozemku parc.�. 352/1 ostatní plocha o vým��e 2176 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, 
který je vlastnictví Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových, dle bodu �íslo 3 
p�edložené d�vodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Olomouc, bezbariérové úpravy komunikací - Trasa 
K“ na pozemku parc.�. 21/2 ostatní plocha v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, který je vlastnictví 
Olomouckého kraje, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Klí� – ústav sociální pé�e, 
p�ísp�vková organizace, dle bodu �íslo 4 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
6. schvaluje zve�ejn�ní zám�ru 
sm�nit pozemky parcela �. 509/17 orná p�da o vým��e 869 m2, parcela �. 893/6 orná p�da 
o vým��e 2347 m2, parcela �. 593/1 orná p�da o vým��e 1092 m2 a �ást parcely �. 1193/1 
orná p�da o velikosti 700 m2, všechny v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc        
a v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxx (1/2) a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx (1/2) 
(celkový sou�et vým�ry všech sm��ovaných pozemk� �iní 5008 m2) za �ásti pozemk� 
parcela �. 1193/22 orná p�da a parcela �. 1193/26 orná p�da o celkové spole�né vým��e 
5008 m2, oba v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouc. Sm�na bude realizována bez cenového doplatku, dle bodu �íslo 5 
p�edložené d�vodové zprávy. 
 
7. schvaluje zve�ejn�ní zám�ru 
sm�nit pozemek parcela �. 670/35 orná p�da o velikosti 117 m2 v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana Františka (1/2) a paní 
Dagmar (1/2) Švestkových za �ást pozemku parcela �. 1193/22 orná p�da a �ást pozemku 
parcela �. 1193/26 orná p�da v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, o  souhrnné velikosti obou sm��ovaných díl�          
117 m2. Sm�na bude realizována bez cenového doplatku, dle bodu �íslo 6 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
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8. schvaluje zve�ejn�ní zám�ru 
sm�nit nov� vznikající pozemky parc.�. 509/12 orná p�da o vým��e 18 m2, parc.�. 2007/46 
orná p�da o vým��e 1 m2, parc.�. 509/43 orná p�da o vým��e 149 m2, parc.�. 2007/44 orná 
p�da o vým��e 278 m2, parc.�. 1100/63 ostatní plocha o vým��e 5 m2, parc.�. 1125/124 
orná p�da o vým��e 72 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví �eské 
republiky, správ� Pozemkového fondu �eské republiky za nov� vznikající pozemek parc.�. 
147/41 orná p�da o vým��e 522 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu dle znaleckého posudku 
aktuálního ke dni podpisu sm�nné smlouvy, dle bodu �íslo 7 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
9. schvaluje zve�ejn�ní zám�ru 
sm�nit pozemek parcela �. 993/1 lesní pozemek o vým��e 2702 m2, parc.�. 993/2 lesní 
pozemek o vým��e 10 m2, a parc.�. 995/4 lesní pozemek o vým��e 3498 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví �eské republiky, s právem hospoda�it s majetkem 
státu pro Lesy �eské republiky, s.p. za �ásti pozemk� parcela �. 611/1 lesní pozemek, 
parc.�. 624 ostatní plocha, oba v k. ú. Un�ovice, obec Litovel a �ást pozemku parc.�. 1221     
v k. ú. Hynkov, obec P�íkazy, vše ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, p�i�emž 
velikost odd�lovaných �ástí t�chto pozemk� pro sm�nu bude ur�ena tak, aby hodnota 
vzájemn� sm��ovaných pozemk� dle ceny stanovené znaleckým posudkem byla stejná. 
Jedná se o sm�nu realizovanou bez cenového doplatku, dle bodu �íslo 8 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI - rozpo�tová zm�na 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle d�vodové zprávy 
 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
a) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 22 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1)  
b) �erná cesta 17, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 15 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 2) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, �erná cesta 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Horní nám�stí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Litovelská 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Ostružnická 9,11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Ostružnická 9,11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, �erná cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
 
b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 3b) 
 
c) na 1 rok, 1 roku s nájemci:  
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Horní nám�stí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc – 1 roku 
dle d�vodové zprávy bod 3c) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a, c)   
 
3. s rozší�ením nájemních smluv z d�vodu prodeje do osobního vlastnictví – bývalé vojenské 
byty: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Hn�votínská 13, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
Xxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
Xxxxxxxxxx,xxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5 a,b,c,d,e,f,g, h,ch, i)  
 
4. s p�echodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxx, Kate�inská 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx, �erná cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10A, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6 a,b,c,d) 
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P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
7 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú�ady 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
8 Smlouva s DPMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z provozu m�stské 
hromadné dopravy dle p�edložené d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku ve�ejné služby a úhrad� prokazatelné ztráty z provozu m�stské 
hromadné dopravy 
T: 27. 1. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo zásobování a zákazník� 
prodejny drogérie   na místní komunikaci v ul. Tomkova dle d�vodové zprávy ad A. 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo zásobování a klient� ordinací na místní 
komunikaci v ul. Krapkova dle d�vodové zprávy ad B. 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
10 Aktualizace Analýzy rizik SmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
provést interní opat�ení k eliminaci rizik vyplývajících z Analýzy rizik SmOl na základ� 
p�edložené d�vodové zprávy 
T: 24. 2. 2009 
O: vedoucí odbor� 

�editelé p�ísp�vkových organizací 
 
3. ukládá 
aktualizovat Analýzu rizik SmOl o poznatky z kontrolní �innosti za rok 2009 
T: ro�n�  
O: vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
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11 Návrh plánu kontrolní �innosti odboru interního auditu a 

kontroly na rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2009 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
12 Financování projekt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit rozpracovaný materiál s ohledem na možnosti �erpání prost�edk� EU a možnosti 
realizace akcí 
T: 27. 1. 2009 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 ZOO - výb�h pro medv�dy a vlky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat v intencích p�edložené d�vodové zprávy 
T: 16. 6. 2009 
O: �editel Zoologické zahrady Olomouc - Sv. Kope�ek 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
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14 Silnice I/46 - Chválkovická 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic a odborem dopravy p�edložit 
RMO materiál obsahující návrh harmonogramu realizace jednotlivých opat�ení v�etn� 
odhadu jejich finan�ní náro�nosti 
T: 10. 2. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru investic 
vedoucí odboru dopravy 

 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Hospoda�ení s deš�ovými vodami 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zapojením Statutárního m�sta Olomouc do Mezinárodního projektu Raindrop 2050 v 
rámci programu CENTRAL EUROPE a p�ípravou p�ihlášky dle bodu 4 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit RMO podrobné podmínky zapojení SmOl do projektu  
T: 10. 3. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ur�uje 
Ing. Radka Dosoudila, vedoucího odboru koncepce a rozvoje zástupcem za Statutární m�sto 
Olomouc v rámci projektu RainDrop 2050 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Aquapark - manažer provozu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
p�edložit RMO �ešení interiéru objektu Aquaparku 
T: 27. 1. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 Rozpracování usnesení z 13. zasedání ZMO, konaného dne 15. 

12. 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 5, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Návrh rozpo�tu statutárního m�sta 
Olomouce na rok 2009: 
a) p�edložit výsledky procesu p�ípravy p�ijetí investi�ního úv�ru na jednání Zastupitelstva 
m�sta Olomouce 
b) informovat Zastupitelstvo m�sta Olomouce o provedených rozpo�tových zm�nách roku 
2009 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
2. ukládá 
k bodu 12, �ásti 5 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Po�ízení Souboru zm�n �. XX 
ÚPnSÚ Olomouc: 
-  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit po�ízení Souboru zm�n �. XX ÚPnSÚ 
Olomouc dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 14, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Návrh zadání zm�ny �. 2 
regula�ního plánu sídlišt� Povel – �tvrtky: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování zm�ny �. 2 regula�ního 
plánu sídlišt� Povel - �tvrtky (T: ihned) 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 18, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Základní škola Olomouc, 
Heyrovského 33 – žádost o odepsání pohledávky: 
- informovat o p�ijatém usnesení �editele Základní školy Olomouc, Heyrovského 33 (T: ihned) 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. pov��uje 
k bodu 19, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Bezúplatný p�evod hlasových sirén: 
-  podpisem smluv primátora m�sta (T: b�ezen 2009) 
T: 10. 3. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
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6. ukládá 
k bodu 20, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Pojmenování ulice: 
- informovat p�íslušné instituce o novém názvu ulice dle schválených sm�rnic (T: ihned) 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 15. 
 
 
 
18 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 16. 
 
 
 
19 Organiza�ní záležitosti - matrika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. nedoporu�uje 
povolit konání svatby mimo stanovený den dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 17. 
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20 Organiza�ní záležitosti - Ve�ejnoprávní smlouva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení ve�ejnoprávní smlouvy dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 17. 1. 
 
 
 
21 Organiza�ní záležitosti - darovací smlouva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�evést finan�ní prost�edky dle d�vodové zprávy 
T: 24. 2. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 17. 2. 
 
 
 
22 Zahrani�ní služební cesta - Thiene 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
ú�ast na zahrani�ní služební cest� dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
23 Zm�ny v KM� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
dopln�nou d�vodovou zprávu 
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2. odvolává 
�leny KM� dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�leny KM� dle dopln�né d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedy a �leny p�íslušných KM� 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. v. r. 
nám�stek primátora 

  
 


