
 

USNESENÍ 
 

z 73. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 19. 5. 2009  
 
Poznámka:  

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

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

1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 19.5.2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 63/6 ostat. pl. o výměře 25 m2 (dle GP díl „a“)       
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
2. záměr odprodat část pozemku parc. č. 116/39 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP parc. č. 
116/135) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Národní dům Olomouc, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
3. záměr směnit část pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“) a 
část pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části 
pozemku parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl „a“ a díl „c“)         
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v budoucím vlastnictví společnosti REKOS 
stavební společnost, spol. s r.o. za podmínky, že se společnost REKOS stavební společnost, 
spol. s r.o. stane vlastníkem těchto nemovitostí a část pozemku parc. č. 30/5 ostat. pl.           
o výměře 354 m2 (dle GP parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve vlastnictví 
společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. záměr odprodat část pozemku parc. č. 232/15 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP díl „a“)      
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
5. záměr odprodat část pozemku parc. č. 758/27 ostatní plocha o výměře 15 m2 (dle GP 
parc. č. 758/65 ostat. pl.) v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
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6. záměr odprodat část pozemku parc. č. 821/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 821/5 ostat. pl.)      
o výměře 26 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7.   
 
7. záměr odprodat pozemky parc. č. 678/34 o výměře 101 m2, parc. č. 678/35 o výměře    
103 m2, parc. č. 678/36 o výměře 127 m2, parc. č. 678/37 o výměře 102 m2, parc. č. 678/38 
o výměře 107 m2, parc. č. 678/39 o výměře 142 m2, parc. č. 678/40 o výměře 121 m2 a 
parc. č. 678/41 o výměře 140 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
8. záměr odprodat pozemek parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
9. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 269 zast. pl. o výměře     
414 m2 a pozemek parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc za účelem výstavby rodinného domu za podmínky, že nájemce a budoucí kupující 
na vlastní náklady zajistí přeložku stávajícího vedení NN dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
10. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1751 zast. pl. o výměře 132 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
11. záměr odprodat pozemky parc. č. 1721/76 ostat. pl. o výměře 294 m2, parc. č. 1721/77 
m2 ostat. pl. o výměře 1 023 m2 a části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „a“)     
o výměře 944 m2, parc. č. 1721/32 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 262 m2,  parc. č. 
1721/33 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 618 m2, parc. č. 1721/34 ostat. pl. (dle GP díl „d“) 
o výměře 277 m2 a parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 285 m2 vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti CERTAS CZ, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.13. 
 
12. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 1721/6 ost. pl. (sekce B3) 
o výměře 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.14. 
 
13. záměr pronajmout komunikaci s částmi pozemku parc. č. 116/11 ostatní plocha o celkové 
výměře 2 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
14. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. o výměře 47 m2 v k. ú. 
Slavonín,  obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
15. záměr odprodat část pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. (dle GP pozemek parc. č. st. 1193 
zast. pl.) o výměře 7 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
16. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 250,68 m2 v 1. PP a nebytové prostory    
o výměře 57,10 m2 v 1. NP v budově třída Svobody č.p. 596, č.o. 21 (objekt obč. 
vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 383/2 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
17. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 619 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
18. předběžný záměr darovat pozemek parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví 
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statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
19. záměr pronajmout část budovy bez čp/če o výměře 19 m2 (horní patro hradební věže) na 
pozemku parc. č. st. 1265 zast. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.21. 
 
20. záměr odprodat části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP díl „f“) o výměře              
1 100 m2, parc. č. 1721/35 ostat. pl. (dle GP díl „g“) o výměře 598 m2, parc. č. 1721/22 
ostat. pl. (dle GP díl „h“) o výměře 513 m2, parc. č. 1721/17 ostat. pl. (dle GP díl „i“)               
o výměře 108 m2 a pozemek parc. č. 1721/16 zast. pl. o výměře 902 m2, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti MOLPIR GROUP CZ a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
1.22. 
 
21. záměr odprodat ideální 1/2 nemovitosti pozemku parc. č. 1381/3 orná půda o výměře 
204 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č.1.23. 
 
22. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 37 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24.  
 
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. 629/30 zahrada o výměře 62 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 139/34 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře  17 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.27. 
 
26. záměr pronajmout pozemek parc. č. 291 zahrada o výměře 853 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
27. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 275 zahrada o výměře 174 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
28. záměr odprodat pozemky parc. č. 703/3 ostat. pl. o výměře 5172 m2 a st. 701 zast. pl.     
o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.30.  
 
29. záměr pronajmout část štítové zdi o výměře 13 m2 budovy č. p. 820 (bytový dům) na 
pozemku parc. č. st. 1003 zast. pl. o výměře 1081 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.31. 
 
30. předběžný záměr odprodat pozemek  parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a část 
pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměra části pozemku parc. č. 1729 zahrada v k. ú. Chválkovice bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.32.   
 
31. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a část 
pozemku parc. č. 1856 o výměře 400 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc.  Výměra 
části pozemku parc. č. 1856 zahrada v k. ú. Chválkovice bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.33.   
 
32. záměr poskytnout jako výpůjčku pozemky parc. č. 393/9 ostat. pl. o výměře 2 422 m2 a 
parc. č. 1293 ostat. pl. o výměře 1 461 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.35.  
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33. záměr pronajmout parkovací místo č. 4 o výměře 15 m2 za domem Horní náměstí č. o. 
20, na pozemku parc. č. 371, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, FOTOGRAFII – 
ŘIHOŠEK, místo podnikání Žerotínovo nám. 652/147, Přerov, IČ 22968792 - změna 
subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.36. 
 
34. záměr pronajmout pozemek parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 946 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc společnosti Autodohnal spol. s r. o. – změna subjektu na straně 
nájemce dle důvodové zprávy bod č. 1.37. 
 
35. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 a část 
pozemku parc. č. 1205 orná půda o výměře 29 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové zprávy bod č. 1.38. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přeložky 
kabelů VN, NN a přípojky NN na pozemcích parc. č. 809/4, parc. č. 866/5, parc. č. 809/9, 
parc. č. 809/19, parc. č. 866/6, parc. č. 615/1 a parc. č. 868/12, vše ostat. pl. v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.39. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování přeložky kabelů VN, NN a přípojky NN na pozemcích parc. č. 809/4, 
parc. č. 866/5, parc. č. 809/9, parc. č. 809/19, parc. č. 866/6, parc. č. 615/1 a parc. č. 868/12, 
vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.39. 
 
38. zúžení předmětu nájmu u smlouvy o nájmu č. MAJ-PR-NS/39/2006/S uzavřené se 
společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o část pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl.             
o výměře 13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a schválit uzavření dodatku ke smlouvě    
o nájmu, ve kterém dojde k úpravě předmětu nájmu a výše nájemného dle důvodové zprávy 
bod č. 1.39. 
 
39. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 
13 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.39.  
 
40. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.40. 
 
41. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.41. 
 
42. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 224 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.42. 
 
43. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.43. 
 
44. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.44. 
 
45. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.45.  
 
46. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 97 m2 v k. ú. 
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Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.46.  
 
47. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.47. 
 
48. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
49. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.49. 
 
50. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 191 m2 v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.50. 
 
51. záměr pronajmout pozemek parc. č.  24/23 ostat. pl. o výměře 1045 m2 v  k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.51. 
 
52. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 152 zahrada o výměře  263 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.52. 
 
53. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 215 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.53. 
 
54. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 378 m2 a pozemek 
parc. č. st. 603/1 zast. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.54. 
 
55. záměr vykoupit  část pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. 
č. 345/14 ostat. pl.)  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.55.  
 
56. záměr odprodat část pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 
88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.55. 
 
57. záměr odprodat část pozemku parc. č. 350/10 ostat. pl. o výměře 200 m2 (dle GP parc. 
č. 350/44 ostat. pl.) v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.55.   
 
58. záměr odprodat pozemky parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 
ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 1.55.     
 
59. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada           
o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc  uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
60. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 57/10 orná půda      
o výměře 270 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavřené s panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
61. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada         
o výměře 250 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc uzavřené s paní 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
62. výpověď smlouvy o pronájmu zahrady ze dne 10. 12. 2005 na pronájem pozemku parc. 
č. 2/2 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
63. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 143/1 ostat. pl. o výměře 
1 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve  vlastnictví ČR – Ministerstva obrany 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
64. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 790 ostatní plocha o výměře 
75 m2  v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.12.   
 
65. pronájem pozemků parc. č. 306/17 orná půda o výměře 9 355 m2 a parc. č. 308/1 ostat. 
pl. o výměře 410 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Stavitelství 
Pospíšil s.r.o. – rozšíření účelu nájmu o provozování stavební výroby - zámečnictví  a 
tesařství dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
66. pronájem části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
67. pronájem pozemků parc. č. 945/3 orná půda o  výměře 32 120 m2, parc. č. 945/4 orná 
půda o výměře 25 471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha o výměře 690 m2 a parc. č. 945/10 
orná půda o výměře 2 938 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc a parc. č. 401/19 orná 
půda o výměře 15 686 m2 a parc. č. 401/33 orná půda o výměře 2 003 m2, vše v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc společnosti Školagro s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
68. přidělení místa pro umístění pojízdného prodejního stánku pro prodej občerstvení v ulici 
Jeremenkova – před budovou hlavního vlakového nádraží od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2009 
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
69. pronájem části pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. o výměře 195 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc společnosti Alkona Invest CZ a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.17. 
 
70. pronájem pozemků parc. č. 1693 orná půda o výměře 4 406 m2, parc. č. 1691 orná půda 
o výměře 4 275 m2, parc. č. 1689/1 orná půda o výměře 4 207 m2 a část pozemku parc. č. 
1687/1 ostat. pl. o výměře 5 500 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18.  
 
71. pronájem  části pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19.  
 
72. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2 a částí 
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 
panu xxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
73. pronájem části pozemku parc. č. 611 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc občanskému sdružení Fort Radíkov o. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
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74. pronájem části pozemku parc. č. 75/135 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
75. pronájem části pozemku parc. č. 2 zahrada o výměře 15 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č.  2.23.     
 
76. pronájem části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře  282 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc paní Jarmile Dankové dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
77. pronájem části pozemku parc. č. 600/3 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.25. 
 
78. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 451/60  a parc. č. 451/62, vše 
ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Provádění staveb Olomouc, 
a.s. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
79. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemní 
kabelové přípojky NN na pozemcích parc. č. 1347/8, parc. č. 1347/9 a parc. č. 1347/6, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti MARPER spol. s 
r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
80. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování zemní kabelové přípojky NN na pozemcích parc. č. 1347/8, parc. č. 
1347/9 a parc. č. 1347/6, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MARPER spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
81. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky na pozemku parc. č. 5/8 ostat. plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
82. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  vodovodního řadu DN 800  včetně elektrického připojení  na čerpadlo 
na  pozemku parc. č. 905/80 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29.  
 
83. úplatné 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. 2204/7 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
84. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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. 2204/7 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.30. 
 
85. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 453/2 ostat. pl., parc. č. 442 ostat. 
pl., parc. č. 453/13 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, parc. č. 1116/2 ostat. pl., 
parc. č. 1116/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
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86. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 453/1 ostat. pl., parc. č. 
453/2 ostat. pl., parc. č. 442 ostat. pl., parc. č. 453/13 ostat. pl., vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, parc. č. 1116/2 ostat. pl., parc. č. 1116/1 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
87. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1000/2 ostat. pl. v  k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
88. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1000/2 ostat. pl. v  k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.32. 
 
89. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1171 ostat. pl. v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc  ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
90. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  úplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1171 ostat. pl.        
v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.33. 
 
91. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
vedení NN na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
92. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního vedení NN na pozemku parc. č. 460 ostat. pl. v k. ú. 
Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.34. 
 
93. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 2022 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
94. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2022 ostat. pl. v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.35. 
 
95. úplatné zřízení věcného  břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 384/96 zahrada  v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
96. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného  břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 384/96 zahrada  v k. ú.  
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.36.  
 
97. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc.  č. 1241 ostat. plocha v  k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch nemovitostí, a to budovy č. e. 201  (stavba pro rodinnou rekreaci) a pozemků parc. 
č.  1050 zast. pl. a  parc. č. 1051 zahrada, to vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc  ve 
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vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.37.   
 
98. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1241 ostat. plocha v  k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch nemovitostí, a to budovy č. e. 201  (stavba pro rodinnou 
rekreaci) a pozemků parc. č.  1050 zast. pl. a  parc. č. 1051 zahrada, to vše v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc  ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.37.   
 
99. pronájem částí nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2,  vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx společnosti PV AUTO s.r.o., společnosti  PV REAL 
spol. s r.o. a společnosti AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
3.2.   
 
100. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 
149,02 m2  v budově čp. 960 na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. st. 366 zast. pl. a nádvoří v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc pronajatých Sportovnímu klubu SHINBUKAN Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.3. 
 
101. uzavření smlouvy o podnájmu na nebytové prostory o výměře 133,20 m2 ve 4. NP v 
budově Tovární č. p. 1059, č o. 41 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1695 
zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti 
Olomouc, a. s. mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
102. výpověď smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor o výměře 232 m2 v 1. NP v 
budově bez č.p./č.e. Tererovo náměstí (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 
1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
103. výpověď smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor o výměře 58 m2 v přízemí 
budovy bez č.p./č.e. Tererovo náměstí (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 
1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s Českou republikou – Puncovním 
úřádem dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
104. výpověď smlouvy o nájmu na pronájem nebytových prostor o výměře 87,70 m2 v 1. NP 
v budově bez č.p./č.e. Tererovo náměstí (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 
1048 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 3.8.  
 
105. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 253/2 orná půda o výměře     
1 381 m2 a parc. č. 244/1 orná půda o výměře 4 865 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
106. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování plynovodu 
a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č.  755/173 o výměře 83 m2,  parc. č. 755/175   
o výměře 241 m2, parc. č. 755/176 o výměře 118 m2, parc. č. 755/177 o výměře 18 m2 a 
parc. č. 755/178 o výměře 281 m2, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti  OHL ŽS, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
107. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 
499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
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108. pronájem části pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
109. pronájem části pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.23.  
 
110. pronájem části pozemku parc. č.  633/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.25 
 
111. uzavření  darovací smlouvy na stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, 
chodníku a parkovacích stání vybudovaných v rámci stavby „Olomouc – Neředín – Pražská 
západní – bytový dům B2“, mezi PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. jako dárcem a statutárním 
městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
112. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
HORNBACH Immobilien HK s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2.  
 
113. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu chodníku budovaného  v rámci 
stavby „Přichystalova – 4 řadové domy“, mezi statutárním městem Olomouc a  HORSTAV 
Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
114. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu   chodníku budovaného  
v rámci stavby „Přichystalova – 4 řadové domy“, mezi statutárním městem Olomouc jako 
budoucím kupujícím a  HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. s jako budoucím prodávajícím dle 
důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
115. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, splaškové kanalizace, 
dešťové kanalizace, rozvodu NN, rozvodu veřejného osvětlení, komunikace a rozvodu plynu 
budované v rámci stavby „VÝSTAVBA RD NEMILANY – I. etapa“ mezi Stavitelstvím Pospíšil 
s.r.o. , K – stav stavební a. s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
5.5. 
 
116. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu, splaškové kanalizace, rozvodu veřejného osvětlení a komunikace budované         
v rámci stavby „VÝSTAVBA RD NEMILANY – I. etapa“, mezi Stavitelstvím Pospíšil s.r.o. ,     
K-stav stavební a. s. jako budoucími dárci a statutárním městem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
117. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu komunikace budované  v rámci 
stavby „Přístupová komunikace pro 3RD v lokalitě Nové Sady, U kapličky“, mezi statutárním 
městem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
118. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby jednotné kanalizace, vodovodního 
řadu, rozvodů tepla, rozvodů NN, včetně trafostanice, veřejného osvětlení, komunikace, 
parkovacích stání a chodníků, budované  v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 
bytové domy – Olomouc - Povel“, mezi statutárním městem Olomouc a  STAFOS – REAL, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
119. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby jednotné kanalizace, 
vodovodního řadu, veřejného osvětlení, komunikace, parkovacích stání a chodníků, 
budované  v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro bytové domy – Olomouc - 
Povel“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a  STAFOS – REAL, 
s.r.o.  jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.9. 
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2. souhlasí 
1. s podnájmem části objektu č. 14 (hangár v areálu letiště Neředín) na pozemku parc. č. st. 
1400/1 zast. pl. v k.ú. Neředín  pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
2. s poskytnutím slevy z nájemného po dobu 4 měsíců  ve výši 50% čistého nájemného z 
důvodu rekonstrukce domu,  nájemci Českému rozhlasu v nebytových prostorech o celkové 
výměře 600,15 m2 v domě Horní náměstí č.o. 21, č.p. 433 na pozemku parc. č. 372 st. pl., v 
k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4.  
 
3. s rozšířením účelu nájmu nájemce JAKUB-OBUV s.r.o., v nebytovém prostoru o výměře 
95,00 m2 v domě Školní č.p. 203, č.o. 1, na pozemku parc.č. 629, kat. území Olomouc – 
město, obec Olomouc o prodej obuvi a kožené galanterie dle důvodové zprávy bod č. 3.5.   
 
4. s odpočtem proinvestované částky ve výši 170 649,- Kč bez DPH z nájemného – nájemce 
CANGURO s.r.o., nebytové prostory o výměře 125,71 m2 v domě Pavelčákova č.o. 21, č.p. 
1 na pozemku parc. č. st. 464 zast. pl. v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o pronájem pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl.       
o výměře 71 m2 v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 269 zast. pl. o výměře 433 m2 
a parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.11. 
 
3. sdružení SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy o poskytnutí jako 
výpůjčky pozemků parc. č. 1294/8 orná půda o výměře 3 685 m2 a parc. č. 1294/21 orná 
půda o výměře 4 942 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.35.  
 
4. společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 1205 orná půda     
o výměře 61 997 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.38. 
 
5. společnosti BORN spol. s r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 624/3 ostat. pl. o výměře 
1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
6. ZD Unčovice o pronájem pozemku parc. č. 539/7 ostat. pl. o výměře 1 284 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 125/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3.  
 
8. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 48/15 
zahrada o výměře 4 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 
 
9. společnosti VPO Protivanov, a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 85/32 ostatní plocha 
o výměře 27 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 945/3 orná půda o  výměře        
32 120 m2, parc. č. 945/4 orná půda o výměře 25 471 m2, parc. č. 945/2 ostatní plocha          
o výměře 690 m2 a parc. č. 945/10 orná půda o výměře 2 938 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
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Olomouc a parc. č. 401/19 orná půda o výměře 15 686 m2 a parc. č. 401/33 orná půda          
o výměře 2 003 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
11. společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. o snížení jednorázové úhrady u 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  vodovodního 
řadu DN 800  včetně elektrického připojení  na čerpadlo na  pozemku parc. č. 905/80 orná 
půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Vodohospodářská společnost 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
12. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o vybudování předzahrádky restaurace Kikiriki (nebytový prostor 
o výměře 147,71 m2) v pasáži domu Horní náměstí č.o.18, č.p. 13 na pozemku parc. č. 436, 
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.6.  
 
13. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 336/1 ostatní plocha            
o výměře 25 m2 v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
14. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 116/32 ostat. pl. o 
výměře  52 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.   
 
15. manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem  části pozemku parc. č. 784/1 zahrada 
o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.19.  
 
16. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a společnosti AGRA 
Chválkovice, spol. s r. o. o pronájem pozemků  parc. č. 1258/4 o výměře  1713 m2, parc. č. 
1299/11 o výměře 3039 m2, parc. č. 1300/19 o výměře 7561 m2, parc. č. 1308/6 o výměře 
4387 m2, parc. č. 1294/8 o výměře 3685 m2, parc. č. 1300/12 o výměře 7173 m2, parc. č. 
1306/29 o výměře 1297 m2 a parc. č. 1318/18 o výměře 1937 m2, vše orná půda a parc. č. 
1301 trvalý travní porost o výměře 3566 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.34. 
 
4. bere na v ědomí 
smlouvu o prodeji podniku uzavřenou mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx insolvenčním správcem 
společnosti FADRO, spol. s r. o. a společností Hanácká zemědělská a. s.  ze dne 30. 1. 
2009 a schválit uzavření dodatků  ke stávajícím nájemním smlouvám se společností 
Hanácká zemědělská a. s., dle  důvodové zprávy bod č. 1.34.      
 
5. uděluje 
souhlas TJ Svatý Kopeček s využitím části pozemku parc. č. 531/1 ost. pl. o výměře 350 m2 
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, pro parkování motorových vozidel za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
6. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008 bod programu 2, bod 2.11. ve věci  výpovědi z nájmu 
pozemků parc. č. 1258/4 o výměře 1713 m2, prac. č. 1299/11 o výměře 3039 m2, parc. č. 
1300/19 o výměře 7561 m2, parc. č. 1308/6 o výměře 4387 m2, parc. č. 1294/8 o výměře 
3685 m2, parc. č. 1300/12 o výměře 7173 m2 a parc. č. 1306/29 o výměře 1297 m2, vše 
orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc pronajatých společnosti FADRO, spol. s r. o. 
smlouvou o nájmu č. MAJ-EM-NS/36/2007/Plh dle důvodové zprávy bod č. 1.34. 
 
2. usnesení RMO ze dne 1. 12. 2008 bod programu 2, bod 2.11. ve věci výpovědi z nájmu 
pozemků parc. č. 1318/18 orná půda o výměře 1937 m2 a prac. č. 1301 trvalý travní porost o 
výměře 3566 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc pronajatých společnosti FADRO, spol. 
s r. o. smlouvou o nájmu č. MAJ-EM-NS/26/2002/Pl dle důvodové zprávy bod č. 1.34. 
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3. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 2.10. ve věci  schválení pronájmu 
části pozemku  parc. č. 67/1 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.44. 
 
4. usnesení  RMO ze dne 13. 11. 2007, bod programu 2, bod 2.7. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.45. 
 
5. usnesení  RMO ze dne 13. 11. 2007, bod programu 2, bod 2.8. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 97 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.46. 
 
6. usnesení  RMO ze dne 13. 11. 2007, bod programu 2, bod 2.9. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.47. 
 
7. usnesení  RMO ze dne 13. 11. 2007, bod programu 2, bod 2.10. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.48. 
 
8. usnesení  RMO ze dne 13. 11. 2007, bod programu 2, bod 2.11. ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.49. 
 
9. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.27. ve věci schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 451/60  a parc. č. 451/62, vše 
ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Provádění staveb Olomouc 
s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
10. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod  2.33. ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc.  č. 1241 ostat. plocha v  k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
11. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod  2.33. ve věci  schválení 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1241 ostat. plocha v  k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.37. 
 
12. část usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008, bod programu 2, bod 2.18. ve věci schválení  
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 1136 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
13. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009 bod programu 9, bod 4.36 ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 499 (dle GP 
parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 223,- Kč/m2, 
tj. 621 284,- Kč. dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. vzdání se předkupního práva na ideální 1/2 pozemku parc. č. 1381/3 orná půda o výměře 
204 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví obce Hněvotín dle důvodové zprávy 
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bod č. 1.23. 
 
2. darování pozemků parc. č. 755/173 o výměře 83 m2,  parc. č. 755/175 o výměře 241 m2, 
parc. č. 755/176 o výměře 118 m2, parc. č. 755/177 o výměře 18 m2 a parc. č. 755/178 o 
výměře 281 m2, vše orná půda v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví společnosti 
OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 
499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2, tj. 508 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
4. odprodej pozemku parc. č. st. 190 zast. pl. o výměře 148 m2 a části pozemku parc. č. 89/1 
orná půda o výměře 426 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
panuxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 143 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18.  
 
5. výběr  nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
6. darování pozemků parc. č. 1092/1 o výměře 3 601 m2, parc. č. 1092/2 o výměře                
3 099 m2, parc. č. 1092/3 o výměře 933 m2, parc. č. 1093/2 o výměře 227 m2, parc. č. 
1093/6 o výměře 228 m2, parc. č. 1093/7 o výměře 91 m2, parc. č. 1093/8 o výměře 23 m2, 
parc. č. 1093/9 o výměře 70 m2, parc. č. 1093/10 o výměře 1 080 m2, parc. č. 1093/11 o 
výměře 741 m2, parc. č. 1093/12 o výměře 2 836 m2, parc. č. 1093/13 o výměře 1 156 m2 a 
parc. č. 1093/14 o výměře 45 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky z 
vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví obce Samotišky dle důvodové zprávy 
bod č. 4.20. 
 
7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 2/3 ostat. pl. o 
výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s.  při 
kupní ceně ve výši 8 600,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 + náklady 2 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.21. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. o výměře 286 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 247 410,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.22. 
 
9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o 
výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
při kupní ceně ve výši 7 660,- Kč, tj. 1 010,- Kč/m2 + náklady 1 600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.23. 
 
10. odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 104 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 169 140,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.24. 
 
11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 633/1 ostat. pl. o 
výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní 
ceně v celkové výši 9 700,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 + náklady 2 000,-Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.25.  
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12. odprodej pozemku parc. č. st. 1098 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 v  k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši       
84 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 
13. změnu smluvních podmínek u kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/15/2004/S ze dne 18. 5. 
2004 a kupní smlouvy č. MAJ-PR-KS/63/2005/Vr ze dne 1. 6. 2006 dle důvodové zprávy bod 
č. 5.10. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. o výměře    
71 m2 v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o odprodej pozemku parc. č. 151/4 ostat. pl. 
o výměře 71 m2 v k. ú.  Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
3. žádosti manželůxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 269 zast. pl. 
o výměře 433 m2 a parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 275 zahrada 
o výměře 174 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.29.  
 
5. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 247/22 zahrada o výměře 
406 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 659/5 ostat. pl. o výměře        
62 m2 ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 466/3 orná půda         
o výměře 62 m2 ve vlastnictví statutárního města Olomouce, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2.  
 
7. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu a o výkup pozemku parc. č. 704/6 zahrada          
o výměře 1060 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 336/1 ostatní 
plocha o výměře 25 m2 v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
9. žádosti společnosti D-ASINED s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 287 ostatní plocha 
o výměře 1 060 m2 a části pozemku parc. č. 284 ostatní plocha o výměře 630 m2, vše v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
10. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 244/1 orná půda 
o výměře 4 865 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
11. žádosti sdružení Orel jednota Olomouc o odprodej pozemků parc. č. 1005/24 orná půda 
o výměře 135 m2, parc. č. 990/34 ostat. pl. o výměře 1 569 m2, parc. č. 990/33 ostat. pl.      
o výměře 20 701 m2, parc. č. 990/32 ostat. pl. o výměře 14 917 m2, parc. č. 990/6 ostat. pl. 
o výměře 6 617 m2, parc. č. 990/4 ostat. pl. o výměře 3 106 m2 a parc. č. 990/2 zast. pl.        
o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.   
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl. 
o výměře 20 m2 v k. ú. Olomouc- město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
13. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 116/32 ostat. pl.               
o výměře 52 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
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14. žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 115/1 ostatní plocha             
o výměře 4 m2, parc. č. 115/45 orná půda o výměře 18 m2 a parc. č. 1069 zahrada o výměře 
14 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
15. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx 
o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 58 ve věci výše 
kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 629/41) o 
výměře 121 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to podíl ideální 9/24 výše uvedené 
nemovitosti panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dále podíl ideální 5/12 výše uvedené nemovitosti paní 
xxxxxxxxxxxxxxx a podíl ideální 5/24 výše uvedené nemovitosti paníxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
16. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
20. 4. 2009, bod programu 5, bod 51 ve věci výše kupní ceny  za odprodej 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 dle důvodové zprávy bod č. 4.13.  
 
17. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. č. 315/6 ostat. pl. o výměře    
403 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti TEBAR EXPRES, s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce včetně stavby komunikace dle důvodové zprávy bod 
č. 4.14.  
 
18. žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o revokaci části usnesení 
ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci výše kupní ceny u výkupu objektu č. 
p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce a o schválení kupní ceny ve výši 1 880 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
19. žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o 
výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.19.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
trvat na usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci schválení výkupu 
objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.15.   
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2006, bod programu 4, bod 3 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 619 ostat. pl.       
o výměře 35 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
2. část usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 77 ve věci výše kupní ceny 
při odprodeji části pozemku parc. č. 628 ostatní plocha o výměře 43 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a schválit kupní cenu ve výši 
33 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 36 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha 
o výměře 105 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.24. 
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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, které bude spočívat v 
právu uložení a provozování vodovodu a splaškové kanalizace a v právu vstupu a vjezdu v 
souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to na 
pozemcích parc.č. 124/1 ostatní plocha, silnice a parc.č. 103/11 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, zapsaných na LV č. 1045 pro k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve 
vlastnictví Olomouckého kraje, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy 
a  
současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dotčené části pozemků parc.č. 124/1 
ostatní plocha, silnice a parc.č. 103/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na LV 
č. 1045 pro k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc (silnice číslo III/03551), ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat v 
právu umístění a provozování bezbariérových úprav a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s 
jejich zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, a to na 
pozemcích parc.č. 30/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 30/11 ostatní plocha, 
ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 196 pro k. ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví 
Univerzity Palackého v Olomouci. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
bezúplatně, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Ulice Keplerova - chodník pro pěší“ na pozemku 
parc.č. 1920/1 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Realizace akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s postupem dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
náměstkovi JUDr. Martinu Majorovi podepsat smlouvy o dílo na akce dle důvodové zprávy 
T: červenec 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
nabídce pana xxxxxxxxxxx ve věci odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 
st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
4. ukládá 
oddělení prodeje domů informovat při prodeji domu Blažejské náměstí 10 nové kupující o 
vlastnictví stavby pana xxxxxxxxxxxxxxx a panaxxxxxxxxxx o nových vlastnících objektu, dle 
důvodové zprávy bod 1.1. 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 514/13, ostatní plocha, o výměře 161 m2, a pozemku parc. č. 514/5, 
zahrada, o výměře 82 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek Špálova č.p./č.o. 445 a 447/6 a 8, za kupní cenu celkem 104.420,- Kč, z 
toho pozemek parc. č. 514/5, zahrada, za kupní cenu 36.080,- Kč, pozemek parc. č. 514/13, 
ostatní plocha, za kupní cenu 65.840,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
6. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 459/2, ostatní plocha, o výměře 678 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, účel nájmu klidové zázemí pro obyvatele domu, dle důvodové zprávy bod 
1.3. 
 
 



 19 

7. uděluje 
souhlas s provedením oplocení pozemku parc. č. 459/2, ostatní plocha, o výměře 678 m2, v 
k. ú. Povel, obec Olomouc, budoucími nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxna jejich náklady dle důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
8. schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 49/15, zahrada, o výměře 416 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek U Morávky č. p. 300/7, Olomouc, za nájemné 5,- Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, účel nájmu klidové zázemí pro obyvatele 
domu, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 463, ostatní 
plocha, o výměře cca 66 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.5. 
 
10. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci pronájmu části pozemku parc. č. st. 308, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat ideální 1/2 pozemku parc. č. 317/12, zahrada, o výměře 472 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
12. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, o výměře cca 276 m2, v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
13. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 412/2, zahrada, o výměře 853 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9. 
 
14. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 2177, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10. 
 
15. schvaluje 
záměr prodat stavbu bez čp/če garáž na pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, v k. ú. 
Nová ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11. 
 
16. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek 
parc. č. 412/2, zahrada, ve prospěch pozemku parc. č. st. 1780, zastavěná plocha a nádvoří, 
a stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1780, zastavěná plocha a nádvoří, stojící, 
vše v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.12. 
 
17. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 1975, ostatní plocha, o výměře 1760 m2, v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.13. 
 
18. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 256/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m2, a 
pozemek parc. č. 259, zahrada, o výměře 302 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
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Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.14. 
 
19. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 259, zahrada, o výměře 302 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.15. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 256/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m2,       
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.16. 
 
21. bere na v ědomí 
Petici nájemníků tř. Svobody 27/411 a ul. Švédská 12/415 sdružených do Bytového družstva 
Pasážka k prodeji budovy č. p. 411, 415 (tř. Svobody 27 – Švédská 12) a pozemku parc. č. 
st. 377/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a ukládá 
náměstkyni primátora Haně Kaštilové Tesařové odpovědět petentům dle usnesení 
Zastupitelstva města Olomouce ze dne 20. 04. 2009 ve věci nevyhovění žádostem o prodej 
předmětného domu, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti Reala consulting s. r.o. ve věci odprodeje ideálního podílu na budově č. 
p. 19 (Dolní nám. 47) a ideálního podílu na pozemku parc. č. st.  422, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
23. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, takto: 
Žadatelé o koupi nebytové jednotky č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, předloží v zalepených obálkách:   
- nabízenou kupní cenu za nebytovou jednotku č. 111/7 v budově č. p. 111 (Litovelská 
1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na společných částech domu a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 3626/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, když nabídnutá kupní cena musí 
být nejméně ve výši 4 000 000,- Kč, 
- termín a způsob úhrady kupní ceny, 
- podrobný záměr budoucího využití nebytové jednotky. 
 
Nabídky budou doručeny do 29. 06. 2009 do 17:00 hod. na adresu: Magistrát města 
Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát 
města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 
Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na kterých bude výrazně uveden 
text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA KINO LÍPA“. Na obálce musí být rovněž uvedena 
doručovací adresa zájemce. Za včas doručené se považují nabídky, které byly Magistrátu 
města Olomouce doručeny na uvedené adresy ve stanoveném termínu. 
 
Informace pro uchazeče: 
Prohlídka nemovitosti se uskuteční na místě samém 
03. 06. 2009 od 13.00 do 13.30 hodin  
11. 06. 2009 od 13.00 do 13.30 hodin 
 
Fotokopii znaleckého posudku si mohou uchazeči vyzvednout na odboru majetkoprávním, 
oddělení prodeje domů, Magistrátu města Olomouce, Dolní náměstí 47, Olomouc, 2. patro, 
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dveře č. 23,  a to každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00, dle 
důvodové zprávy bod 2.4. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 35, ve věci prodeje nebytové jednotky 
č. 111/1 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 
na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na 
pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1001 m2, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 930.318,- Kč, z toho za jednotku 896.095,- Kč, pozemek 30.305,- Kč a náklady 
3.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 579/18360 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 579/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1001 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
ve výši 579.000,- Kč, z toho za jednotku 544.777,- Kč, pozemek 30.305,- Kč a náklady 
3.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
26. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 553/1 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech domu č. p. 553, 554, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
27. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 715/16 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 
na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9-19) a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 
933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
nájemci paní xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o vyhotovení nového znaleckého posudku na bytovou 
jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4), v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, a prodloužení lhůty pro přijetí nabídky převodu předmětné bytové jednotky č. 
135/10, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 
643/20 v budově č. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 
na společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
819/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
30. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
 



 22 

 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Synkova 4, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 27 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 1 a) 
b) Černá cesta 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 9 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 b) 
c) Černá cesta 5, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 10 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 1 c) 
d) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 82 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod 2 a) 
e) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 29 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 2 b  
f) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 52 se xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 3 a) 
g) Topolová 1, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b) 
h) Lafayetova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 a) 
i) Universitní 12, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 3 sxxxxxxxxxxxxxxxxdle důvodové zprávy bod 
4 b) 
j) Zikova 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 c) 
k) Zikova 5, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 21 s xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  4 d) 
l) Dolní náměstí 26, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 2 s xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4e) 
m) Wolkerova 44, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 12 se xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 f) 
n) Charkovská 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 13 s xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4 g) 
o) I.P.Pavlova 36, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 17 s xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4 h) 
p) Nálevkova 9, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod 4 ch)  
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2,Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
      b) na 2 roky s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Družební 4, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
      c) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
      d) na  1/2 roku, 3 měsíce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 3 měsíce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc - 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)  
  
2. s neprodloužením nájemní smlouvy:  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6   
 
3. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  7 
 
4. přechodem nájmu: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ztracená 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Peškova 1, dle 
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předložené důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
5. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
6. neschvaluje 
žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
7. neschvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
žádost pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o převod nájemních práv a vystavení nájemní 
smlouvy v DPS Příčná 8, dle předložené důvodové zprávy 
 
10. neschvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxx o přistěhování k paní Jiřině Smékalové  a změnu nájemní 
smlouvy do DPS Příčná 2, dle předložené důvodové zprávy 
 
11. schvaluje 
žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v DPS 
v Olomouci – přednostní umístění do DPS, dle předložené důvodové zprávy 
 
12. schvaluje 
žádost o  vzájemnou výměnu bytů nájemníkům DPS Fischerova 2, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx 
a manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle předložené důvodové zprávy  
 
13. schvaluje 
žádost  pana xxxxxxxxxxxxx o přistěhování k paní xxxxxxxxxxxxxx a změnu nájemní 
smlouvy  do DPS Fischerova 2, dle předložené důvodové zprávy 
 
14. schvaluje 
vyřazení žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z evidence žadatelů o nájem bytu v DPS, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
15. schvaluje 
vyřazení žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z evidence žadatelů o nájem bytu v DPS,  
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
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8 Veřejná zakázka č. 9018 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání jednotlivých částí veřejné 
zakázky s „Energetická opatření školních budov“ archivní číslo 9018 uchazečům dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9040 - 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 „U potoka - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9040. 
b)  seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
c) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o.  na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 9040. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9039- 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 „Darwinova - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9039. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
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3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 9058 - 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 „ZŠ Rožňavská - umělý trávník“ archivní číslo 9058. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
12 Veřejná zakázka č. 9057 - 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 „U Botanické zahrady“ archivní číslo 9057. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 4. 
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13 Veřejná zakázka č. 9036 - 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 „Malinovského -rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“ archivní číslo 
9036. 
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o.  na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 9036. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 5. 
 
 
 
14 Veřejná zakázka č. 9042 - 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 „Souhrn změn projektu FS II – dodatek č. 8“ archivní číslo 9042. 
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 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 6. 
 
 
 
15 Veřejná zakázka č. 9022 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání veřejné zakázky s názvem „Restaurování figurek orloje“ archivní číslo 9022 uchazeči 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 7. 
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16 Veřejná zakázka č. 9060 - 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 „Za Školou - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9060. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 8. 
 
 
 
17 Veřejná zakázka č. 9059 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Generála Píky - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9059. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 9. 
 
 
 
18 Veřejná zakázka č. 9034 - 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 „Revitalizace veřejného prostranství ul. Krakovská “ archivní číslo 9034. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
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2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 10. 
 
 
 
19 Veřejná zakázka č. 9037 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. rozhodla 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Táboritů - rekonstrukce komunikace“ archivní číslo 9037. 
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o.  na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 9037. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 11. 
 
 
 
20 Veřejná zakázka č. 9050 - 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 „Informační a orientační systém města Olomouce 2. část“ archivní číslo 
9050. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
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3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 12. 
 
 
 
21 Veřejná zakázka č. 9046 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Opravy vozovek a chodníků 1. etapa“ archivní číslo 9046. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s 
touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 13. 
 
 
 
22 Veřejná zakázka č. 9010 - 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 "Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace" archívní číslo 9010. 
b) uzavření mandátní smlouvy s APC Consulting s.r.o. na provedení zadávacího řízení 
archivní číslo 9010. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 14. 
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23 Veřejná zakázka č. 9029 - 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 „Dodávky elektrické energie pro rok 2010“ archivní číslo 9029. 
b) uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a  o 
zmocnění centrálního zadavatele s příspěvkovými organizacemi zahrnutými do zadávacího 
řízení 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
tajemníka MmOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 15. 
 
 
 
24 Veřejná zakázka č. 9030 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s „Opravy 
komunikací po kanalizaci“ archivní číslo 9030 sdružení uchazečů dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 16. 
 
 
 
25 Veřejná zakázka č. 812- zrušení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Centrální informační systém“ archivní číslo 812. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 17. 
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26 Lokalita bývalých kasáren 9. kv ětna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pořídit aktualizaci územní studie lokality bývalých kasáren 9. května 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. revokuje 
usnesení RMO ze dne 1.4.2003, bod č.16 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 
 
 
 
27 Hospoda ření s majetkem p říspěvkovými organizacemi -  

školami - novela zákona č.250/2000 Sb. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
rozhodnutí, jehož předmětem je souhlas s tím, aby příspěvkové organizace - školy nabývaly 
majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byly zřízeny, do svého vlastnictví dle bodu 1) 
důvodové zprávy 
 
3. uděluje 
předchozí souhlas příspěvkovým organizacím - školám, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Olomouc, k přijímání peněžitých darů účelově neurčených, který je určen společně i 
pro více právních úkonů dle bodu 2) důvodové zprávy 
 
4. stanovila 
povinnost příspěvkovým organizacím - školám vyžádání si předchozího písemného souhlasu 
zřizovatele k nabytí majetku pro svého zřizovatele a možnost nabytí majetku pro svého 
zřizovatele bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele dle bodu 3) důvodové zprávy 
 
5. pověřuje 
primátora statutárního města Olomouc vydáváním souhlasu k přijetí účelově určených darů  
dle bodu 4) důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací- škol, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Olomouc 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
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28 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 -  Dodatek č.3 

zřizovací listiny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s Dodatkem č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, 
Heyrovského 33 dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Dodatek č.3 na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
29 Aktualizace koncepce rekonstrukcí školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
aktualizovanou koncepci rekonstrukcí školních jídelen dle důvodové zprávy a dle přílohy 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
změnu zařazení školní jídelny při Základní škole Olomouc, Zeyerova 28, školní jídelny při 
Mateřské škole Olomouc, Zeyerova 23 a školní jídelny při Mateřské škole Olomouc, Jílová 
41 na školní jídelny - výdejny k 1.9.2010 v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
30 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže a v oblasti nespecifikované akce dle 
upravené přílohy důvodové zprávy včetně rozpočtových změn dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
podepsat smlouvy o poskytnutí příspěvků v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním  městem Olomouc 
T: 8. 6. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
5. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
31 Žádost ZŠ a MŠ p ři FN Olomouc -  změna v rejst říku škol a 

školských za řízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vydává 
souhlasné stanovisko Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici Olomouc se 
zařazením  oboru vzdělávání 79-01-B/001 Pomocná škola do rejstříku škol a školských 
zařízení 
 
3. ukládá 
informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy při FN Olomouc o přijatém usnesení 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
32 Projekt "Dejme šanci p řírodě - Interaktivní výuka 

přírodov ědných p ředmětů na ZŠ"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přípravou projektu "Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na 
ZŠ" dle bodu 3 důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
podání žádosti o dotaci do 2.výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v 
Olomouckém kraji vyhlášené Olomouckým krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 
 
4. souhlasí 
jako zřizovatel s partnerstvím základních škol uvedených v bodě 3.2 důvodové zprávy v 
projektu a s uzavřením Smluv o partnerství v případě doporučení projektu k financování 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
33 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna GALLO v 
ulici  Lafayettova 10, Olomouc, v rozsahu 10,5 m2 pro žadatele f.Fenji s.r.o. , Kluzov 3, 783 
21 Haňovice,  na dobu  od 22.5. do 30.9.  2009.   
 
3. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR U ŠUTRU v ulici  
Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu 18 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bělidla 
1360, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  na dobu  od 15.5. do 15.10.  2009.   
 
4. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Restaurace U 
KROKODÝLA v ulici Uhelná  č. 11, Olomouc, v rozsahu 28 m2 pro žadatelku 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 44, 779 00 Olomouc,   na dobu  od 15. 5. do 30.9. 
2009 a od 1.5. do 30.9. 2010 .  
 
5. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení VINÁRNA F 1 v ulici 
Jánského  8, Olomouc, v rozsahu 9 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nešporova 17,  
779 00 Olomouc, na dobu od 15.5. do 30.9. 2009. 
 
6. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR LA HAVANA v 
ulici Uhelná 8, Olomouc, v rozsahu  15,75 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxx, Riegrova 7,  
779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 31.10.  2009.     
 
7. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení JAZZ TIBET CLUB  v 
ulici Sokolská 48 , Olomouc, v rozsahu 8,1 m2  pro žadatelku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 1.6. do 15.10. 2009 a od 1.6. do 30.11. 
2010 
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8. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BOHEMIA v ulici 
Rožňavská 18, Olomouc, v rozsahu 20 m2 pro žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Břetislavova 3, 
779 00 Olomouc, na dobu od 20.5. do 31.10.  2009.      
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
34 Dodatek smlouvy s Euro Mall Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě s Euro Mall Olomouc, a. s. 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě s Euro Mall Olomouc, a. s. 
T: 30. 6. 2009 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
35 Dodatek smlouvy s DPMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a. s. 
T: 30. 6. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
36 Zastávka Lazecká - petice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. revokuje 
usnesení z 41. schůze RMO, konané dne 11. 3. 2008, bod č. 24 část 4 
 
3. ukládá 
odboru dopravy stáhnout žádost o vydání stavebního povolení na realizaci nové autobusové 
zastávky na Lazecké ulici 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
4. ukládá 
Mgr. Ščudlíkovi zaslat odpověď petentům dle usnesení RMO 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
37 Pěší zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 2 a 4 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
38 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. nedoporu čuje 
zřízení tří parkovacích stání na Dolním náměstí v Olomouci pro odbor správy, bod A) 
důvodové zprávy  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
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39 Kontrola hospoda ření za rok 2008 u MŠ kpt. Nálepky, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
40 Kontrola hospoda ření za rok 2008 u ZŠ Stupkova, Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vedoucí odboru školství doporučit řediteli školy opatření dle závěru důvodové zprávy 
T: 30. 6. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
41 Využití ve řejné finan ční podpory na projekt ICM bez bariér u 

DDM Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
42 Dočasné parkovišt ě u ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
parkování na travnaté ploše dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
podmínky, za kterých bude provozováno dočasné parkoviště 
 
4. pověřuje 
ředitele ZOO Olomouc k úkonům vedoucím k povolení parkování 
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5. pověřuje 
odbor životního prostředí k úkonům vedoucím k povolení parkování 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
43 Vyúčtování dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Pořízení územně analytických 
podkladů správního území ORP Olomouc včetně příslušných výpisů z bankovních účtů 27-
1801731369/0800 a 1801731369/0800 do konce roku 2021 dle bodu 3.2 části A důvodové 
zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
3. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu Celková oprava lesního hřiště 
robinzonádního typu „Bělidla“ včetně bankovního výpisu č. 239 ze dne 8.12.2008 k účtu č. 
27-1801731369/0800 a výpisů ze zvláštního bankovního účtu 3311832/0800 do konce roku 
2018 dle bodu 3.2 části B důvodové zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu Pořízení územně analytických podkladů správního území ORP 
Olomouc do konce roku 2021 dle bodu 3.2 části A důvodové zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
5. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu Celková oprava lesního hřiště robinzonádního typu „Bělidla“ do 
konce roku 2018 dle bodu 3.2 části B důvodové zprávy  
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
6. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Pořízení územně 
analytických podkladů správního území ORP Olomouc do konce roku 2021 dle bodu 3.2 
části A důvodové zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
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7. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu Celková oprava 
lesního hřiště robinzonádního typu „Bělidla“ do konce roku 2018 dle bodu 3.2 části B 
důvodové zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
8. ukládá 
ihned provést převedení finančních prostředků do rozpočtu města a zrušit zvláštní účet č. 
3311832/0800 projektu Celková oprava lesního hřiště robinzonádního typu „Bělidla“ dle bodu 
2.3 části B důvodové zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
44 Obnova mobiliá ře a cestní sít ě, Rudolfova alej  
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 druhů 
T: červenec 2009 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
 
4. ukládá 
Floře Olomouc, a.s. požádat o kácení stromů v Rudolfově aleji 
T: červenec 2009 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
5. ukládá 
Floře Olomouc, a.s. požádat o souhlas k zásahu do ochranného pásma památkově 
chráněného stromu 
T: červenec 2009 
O: ředitel Výstavišt ě Flora Olomouc, a.s. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 25. 
 
 
 
45 Výstavišt ě Flora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
postup dle závěru důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 26. 
 
 
 
46 Cena města, Svátky m ěsta - program, kalkulace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s předloženým programem a rozpočtem Ceny města a Svátků města Olomouce 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
47 Sportovní akce OSN  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s variantou C/ zapojení města do projektu sportovní akce OSN dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
48 Propojení optické trasy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci propojení kamerových bodů pomocí kabeláže NN a optické přípojky 
 
3. schvaluje 
financování služby dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
řediteli MPO předložit odboru investic usnesení RMO k realizaci požadovaných stavebních 
prací 
T: 8. 6. 2009 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
49 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
50 Rozpočtové zm ěny r. 2009 - nekryté požadavky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou  upravenou důvodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení částek dle upravené důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí částek ze soupisu nekrytých požadavků dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
51 Žádost Zdravotnické záchranné služby Olomouckého k raje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
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52 Žádost OLTERM & TD Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č.1 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
53 OZV SmOl, kterou se ruší OZV SmOl č. 10/2003 o místním 

poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí m ěsta 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška statutárního města Olomouce č. 10/2003 o místním poplatku za povolení k vjezdu s 
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
54 OZV SmOl o stanovení koeficientu pro výpo čet daně z 

nemovitosti na území m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně návrhu vyhlášky 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit důvodovou zprávu včetně předložené vyhlášky dle varianty B 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce důvodovou zprávu s návrhem vyhlášky  
T: zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
55 Ředitel MDO - výb ěrové řízení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
výběrovou komisi ve složení dle doplněné důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
další postup výběru ředitele MDO dle upravené důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
předložit návrh výběrové komise na ředitele MDO Radě města Olomouce 
T: 30. 6. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
56 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy  
 
3. jmenuje 
členy odborných komisí RMO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedy, členy a tajemníky příslušných odborných komisí RMO 
T: 8. 6. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 36. 
 
 
 
57 Petice Rož ňavská 16  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
text odpovědi petičnímu výboru Rožňavská 16, Olomouc 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MmOl Bc. Janu Večeřovi zaslat odpověď petičnímu výboru Rožňavská 16, 
Olomouc dle důvodové zprávy 
T: 8. 6. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 37. 
 
 
 
58 Organiza ční záležitosti -  změna bodu č. 31 usnesení RMO ze 

dne 7. 4. 2009 -  organiza ční změna v majetkoprávním odboru 
MmOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu upravené důvodové zprávy - bodu č. 31 usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009 s účinností 
od 1. 6. 2009 dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
 
59 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o zajišt ění kontrolní 

činnosti a finan ční kontroly v p ůsobnosti statutárního m ěsta 
Olomouce"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění kontrolní činnosti a finanční kontroly v působnosti statutárního 
města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2009 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 1. 
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60 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2009  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 2. 
 
 
 
61 Organiza ční záležitosti- výkon ve řejné služby v podmínkách 

SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
a) příspěvkovým organizacím uvedeným v důvodové zprávě zřídit počet míst pro realizaci 
institutu "veřejná služba" dle důvodové zprávy s účinností od 1. 6. 2009 
b) primátorovi města Olomouce uzavřít s akciovými společnostmi uvedenými v důvodové 
zprávě "smlouvy o vzájemné spolupráci" za účelem realizace institutu "veřejná služba" 
T: 30. 6. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. souhlasí 
s vyjmutím příloh č. 1 - 4 z Metodického pokynu č. 2/2009 pro výkon veřejné služby v 
podmínkách statutárního města Olomouce s účinností od 20. 5. 2009  
 
4. schvaluje 
a) uzavření dodatku k stávající pojistné smlouvě číslo 7720113914, uzavřené u společnosti 
Kooperativa pojišťovna, a.s. dle důvodové zprávy 
b) text smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 3. 
 
 
 
62 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 39. 
 
 
 
63 Škodní a likvida ční komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 1.220.116,44 Kč dle důvodové zprávy bod 1 
 
3. schvaluje 
odpis ozvučovacího zařízení v pořizovací ceně 90.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 2 
 
4. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje Canon NP 6521 v pořizovací ceně 114.802,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 3 
 
5. schvaluje 
odpis faxu Minolta HF 138 A v pořizovací ceně 47.217,70 Kč dle důvodové zprávy bod 4 
 
6. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 201.336,50 Kč dle důvodové zprávy bod 5 
 
7. schvaluje 
odpis propagačního materiálu v pořizovací ceně 49.239,29 Kč dle důvodové zprávy bod 6 
 
8. schvaluje 
odpis movitého majetku v pořizovací ceně 9.725,80 Kč dle důvodové zprávy bod 7 
 
9. schvaluje 
odpis automobilu Š 1203 SPZ OLB 25 -21 v pořizovací ceně 304.500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 8 
 
10. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP - Z-810 v pořizovací ceně 28.243,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 9 
 
11. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje SHARP 2530 v pořizovací ceně 119.548,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 10 
 
12. schvaluje 
odpis mobilního telefonu Nokia 6210 v pořizovací ceně 12.995,- Kč dle důvodové zprávy bod 
11 
 
13. schvaluje 
odpis kopírovacího stroje AR 407 v pořizovací ceně 415.688,- Kč dle důvodové zprávy bod 
12 
 



 48 

14. schvaluje 
odpis mobilních telefonů Nokia 5110 v pořizovací ceně 7.995,- Kč, Nokia 3210 v pořizovací 
ceně 9.995,- Kč a Nokia 5110 v pořizovací ceně 7.995,- Kč dle důvodové zprávy bod 13 
 
15. schvaluje 
odpis požárního vozidla AVIA 30 DVS 12 v pořizovací ceně 269.500,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 14 
 
16. schvaluje 
odpis pohledávek xxxxxxxxxxx ve výši 5.448,- Kč a xxxxxxxxxxxxx ve výši 9.935,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 15 
 
17. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 16 
 
18. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.694,- Kč dle důvodové zprávy bod 17 
 
19. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 18 
 
20. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 19  
 
21. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.820,02 Kč dle důvodové zprávy bod 20 
 
22. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 8.996,- Kč dle důvodové zprávy bod 21 
 
23. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 12.352,- Kč dle důvodové zprávy bod 22 
 
24. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 12.010,- Kč dle důvodové zprávy bod 23 
 
25. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 9.366,- Kč dle důvodové zprávy bod 24 
 
26. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 12.849,- Kč dle důvodové zprávy bod 25 
 
27. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 16.318,- Kč dle důvodové zprávy bod 26  
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 75.180,50 Kč dle důvodové zprávy bod 27 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 257.278,- Kč dle důvodové zprávy bod 28  
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis částky ve výši 704.392,50 Kč dle důvodové zprávy bod 29 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 38.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 30 
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32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 692.781,70 Kč dle důvodové zprávy bod 31 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis částky ve výši 870.719,- Kč dle důvodové zprávy bod 32 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 34.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 33 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 48.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 34 
 
36. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 57.435,- Kč dle důvodové zprávy bod 35 
 
37. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis částky ve výši 159.180,- Kč dle důvodové zprávy bod 36 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 99.751,- Kč dle důvodové zprávy bod 37 
 
39. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 128.454,90 Kč dle důvodové zprávy bod 38  
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odpis projektové dokumentace v pořizovací ceně 1.014.545,- Kč dle důvodové zprávy bod 39 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 63.736,- Kč dle důvodové zprávy bod 40 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 27.691,- Kč dle důvodové zprávy bod 41  
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 263.022,- Kč dle důvodové zprávy bod 42 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prominutí pohledávky ve výši 35.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 43 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 40. 
 
 
 
64 Konference SHS ČMS 2010 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí ve výběrovém řízení na pořádání konference SHS ČMS 2010 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
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65 Stanovení termín ů konání RMO a  ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
termíny konání RMO a ZMO na 2. pololetí roku 2009 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42. 
 
 
 
66 Různé - Datové schránky, informace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 43. 
 
 
 
67 Hálkova 20 - telefonní úst ředna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků a současným 
vykrytím z rezervy města 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 44. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


