
 

USNESENÍ 
 

ze 76. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 30. 6. 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 (v četně kontroly úkol ů se čtvrtletním             
a pololetním pln ěním) 

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení: 
- k termínu plnění 30. 6. 2009 dle části A) důvodové zprávy 
- s termínem plnění čtvrtletně dle části B) důvodové zprávy 
- s termínem plnění pololetně dle části C) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení dle části A, B, C důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 52, část 3 usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009, týkající se využití dětského dopravního 
hřiště 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Financování investi čních akcí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 1, 2, 3 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) rámcovou úvěrovou smlouvu s EIB dle přílohy o poskytnutí úvěrové linky ve výši 1 mld. Kč 
s příslibem dalšího jednání o navýšení na 1,5 mld. Kč s celkovou dobou čerpání 5 let, 
odkladem splácení až 7 let od data čerpání a splatností 25 let 
b) postup, kdy o čerpání jednotlivých tranší včetně plánu investičních akcí bude rozhodovat 
samostatným usnesením ZMO 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
a) pověřit RMO k provádění rozpočtových změn v souvislosti s čerpáním úvěrové linky z EIB 
b) uložit primátorovi p. Martinu Novotnému a náměstkovi primátora p. Jiřímu Martinákovi 
zajistit podpis úvěrové  smlouvy s EIB 
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Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemky parc. č. st. 909 zast. pl. o výměře 104 m2, parc. č. 82 zahrada     
o výměře 144 m2 a parc. č. 83 zahrada o výměře 131 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout pozemek parc. č. 680/3 trvalý travní porost o výměře 4 214 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
5. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 689/19 ostatní plocha o výměře 1 020 
m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna 
až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 zahrada o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 76  orná půda o výměře 38 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
8. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 76  orná půda o výměře cca 38 m2        
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
9. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře cca 40 m2         
v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 160 m2 (dle GP parc. č. 
76/2 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
11. záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 
76/3 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
12. záměr pronajmout pozemek parc. č. 211/7 orná půda o výměře 3 737 m2 v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
13. záměr pronajmout pozemek parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
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14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1051/3 ostat. pl. o výměře 207 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 380 m2 v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
16. záměr pronajmout pozemek parc. č. 1106/73 zahrada o výměře  597 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 5/17 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1511/1 zast. pl. o výměře 4 m2 a část pozemku 
parc. č. 615/13 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.17. 
 
19. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1799 zast. pl. o výměře 12 m2, část pozemku 
parc. č. 264/9 zahrada o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 79/29 ostat. pl. o výměře      
11 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17 
 
20. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 2389 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
21. záměr pronajmout pozemek parc. č. 600/2 zast. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
22. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 652 zast. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
23. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 655 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
24. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 2403 zast. pl. o výměře 6 m2 a část pozemku 
parc. č. 46/2 ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.17. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Holice    
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 21 m2 a část 
pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
27. výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc pronajaté společnosti TRNY s. r. o. a uzavření dodatku ke smlouvě 
o nájmu, ve kterém dojde k úpravě předmětu nájmu a výše nájemného dle důvodové zprávy 
bod č. 1.18. 
 
28. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 14 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
29. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 123/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Týneček, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.19.   
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30. záměr odprodat pozemky parc. č. 54 o výměře 2 686 m2, parc. č. 1321/2 o výměře      
953 m2, parc. č. 1321/3 o výměře 576 m2, parc. č. 1321/5 o výměře 3 386 m2, parc. č. 
1321/6 o výměře 207 m2, parc. č. 1604/1 o výměře 2 027 m2, parc. č. 1604/2 o výměře     
359 m2, parc. č. 1608/2 o výměře 375 m2, parc. č. 1608/4 o výměře 65 m2, parc. č. 1611/1   
o výměře 1 293 m2, parc. č. 1611/2 o výměře 554 m2, vše ostat. pl., pozemky parc. č. 
1603/8 o výměře 42 903 m2, parc. č. 1605/1 o výměře 101 298 m2, parc. č. 1605/3 o výměře 
206 m2 a části pozemku parc. č. 1605/11 o celkové výměře 2 579 m2 (dle GP parc. č. 
1605/20 o výměře 1 082 m2 a parc. č. 1605/11 o výměře 1 497 m2), vše orná půda, 
pozemky parc. č. 1612/2 o výměře 119 m2, parc. č. 1612/3 o výměře 1 826 m2, parc. č. 
1612/5 o výměře 380 m2, parc. č. 1612/6 o výměře 1 331 m2 a části pozemku parc. č. 
1604/3 o celkové výměře 576 m2 (dle GP parc. č. 1604/4 o výměře 141 m2 a parc. č. 1604/3 
o výměře 435 m2), vše vodní plocha, pozemky parc. č. 1613/2 o výměře 703 m2, parc. č. 
1613/4 o výměře 401 m2, parc. č. 1613/5 o výměře 2 017 m2, parc. č. 1613/6 o výměře     
192 m2, vše travní porost, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou a 
pozemek parc. č. 609 zahrada o výměře 2796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
31. záměr pronajmout část budovy o výměře 13,91 m2 v 1. NP v objektu ZŠ a MŠ Olomouc, 
Demlova č.p. 518, č.o. 18 (objekt obč. vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl.       
v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MEDIVIZE s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
32. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 69,29 m2 v budově ZŠ a MŠ Olomouc, 
Gorkého č.p. 96, č.o. 39 (objekt k bydlení) na pozemku parc. č. st. 116 zast. pl. v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
33. záměr darovat část pozemku parc. č. 1026/20 ostat. pl. o výměře 41 m2 (dle GP parc. č. 
1026/24) v k. ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce                
do vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
34. záměr směnit pozemek parc. č. 704/60 orná půda o výměře 2 001 m2 k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 137 orná půda o výměře 1 
355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
35. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 849/3 o výměře 18 937 m2       
a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
společnosti Moravia Star Invest s. r. o. – změna smluvních podmínek dle důvodové zprávy 
bod č. 1.26. 
 
36. záměr odprodat pozemky parc. č. parc. č. 84 zahrada o výměře 79 m2 a parc. č. 88/22 
zahrada o výměře 45 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
37. záměr odprodat objekt č. p. 415 s pozemkem parc. č. st. 542 zast. pl. o výměře 179 m2   
v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) dle důvodové zprávy bod č. 1.28. 
 
38. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 102 ostat. pl. o výměře   
20 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
39. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  97/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.30. 
 
40. záměr poskytnout jako výpůjčku plakátovací zařízení o rozměrech plakátovací plochy      
5 m x 2 m umístěné na části  pozemku parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.31. 
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41. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 76/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nedvězí      
u Olomouce, obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.32. 
 
42. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx – lokalita č. 2 – ul. Mlýnská – 
prodej cukrovinek od 1. 5. 2009 do 1. 5. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 1.33. 
 
43. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (místo č. 1) – ul. 
28. října – prodej dřevěných hraček a dekorací na období od 1. 3. 2010 do 24. 12. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.34.  
 
44. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (místo č. 7) – ul. 
28. října – prodej suvenýrů a dárkového zboží na období od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.35. 
 
45. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1721/19 ost. pl. o výměře   
1858 m2, parc. č.1721/20 orná půda o výměře 1996 m2, část parc. č. 1721/16 ost. pl.           
o výměře 917 m2, část parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 927 m2, část parc. č. 1721/18 ost. 
pl. o výměře 1755 m2, část parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 1385 m2, část parc. č. 1721/34 
ost. pl. o výměře 607 m2, část parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 1479 m2, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti DAPON OKNA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
1.36. 
 
46. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 230 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.37. 
 
47. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. 
č. 152/4 zahrada v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 161       
s pozemkem parc. č. st. 160 zast. pl. a pozemku parc. č. 152/2 zahrada, vše v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.37. 
 
48. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 607/28 kultury zahrada o výměře 63 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx – změna subjektu na straně nájemce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.38.   
 
49. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 kultury zahrada o výměře 11,96 m2 v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.39. 
 
50. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 390/9 kultury zahrada o výměře 69,50 m2 v k.ú. 
Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.40. 
 
51. záměr pronajmout část nemovitosti o výměře 3,60 m2 v 1.PP domu Opletalova č.o.1, č.p. 
364, na pozemku parc. č. 322/1 st. pl., v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.41. 
 
52. záměr odprodat část pozemku parc. č. 75/3 zahrada o výměře 126 m2 (dle GP parc. č. 
75/10 zahrada) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.42. 
 
53. záměr odprodat část pozemku parc. č. 145/1 ostatní plocha o výměře 22 m2 (dle GP 
parc. č. 145/12 ostatní plocha) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
1.43. 
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54. záměr odprodat část pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/36 orná 
půda) o výměře 127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.44. 
 
55. záměr odprodat část pozemku parc. č. 306/3 orná půda (dle GP parc. č. 306/37 orná 
půda) o výměře 1 518 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.44. 
 
56. záměr odprodat část pozemku parc. č. st. 264/1 zast. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 2 m2  
v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.45. 
 
57. záměr pronajmout pozemky 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. – prodloužení doby nájmu dle důvodové zprávy bod. č. 1.46. 
 
58. poskytnutí jako výpůjčky dětského dopravního hřiště na části pozemku parc. č. 451/1 
ostatní plocha o výměře 3480 m2 a na pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha               
a nádvoří, a budovy na pozemku parc. č. st. 2471 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.47. 
 
59. záměr poskytnout jako výpůjčku budovu bez čp./če. na pozemku parc. č. st. 2471 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.47. 
 
60. odstoupení od dohod o dočasném užívání uzavřených s autoškolou Luboš Havel             
a s autoškolami  O L C A R spol. s r. o. a  MOTO OLCAR, s.r.o. z důvodu prodlení                 
s placením za užívání dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
61. předběžný záměr pronajmout část pozemku parc.  č. 22/2 ostatní plocha v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec  Olomouc k provádění cvičných jízd v autoškole dle důvodové zprávy bod č. 
2.2.  
 
62. uzavření smlouvy o právu provést stavbu pod názvem „Cementace ocelového potrubí 
DN 700 VDJ Křelov - MO Svatoplukova“ na pozemku parc. č. 930/16 orná půda a pozemcích 
parc. č. 1024/1, parc. č. 1007, vše ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc                     
se společností Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
63. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 1721/14 o výměře 1 917 m2, 
části pozemku parc. č. 1721/8 o výměře 5 377 m2 a části pozemku parc. č. 1721/36              
o výměře 40 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzitě 
Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.5.   
 
64. poskytnutí jako výpůjčky pozemků 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 sdružení 
SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy dle důvodové zprávy bod č. 2.6 
 
65. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 224 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
66. pronájem části pozemku parc. č. 21/16 zahrada o výměře 85 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
67. pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 



 7 

68. pronájem komunikace s částmi pozemku parc. č. 116/11 ostatní plocha o celkové výměře 
2 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.10. 
 
69. pronájem části pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.   
 
70. pronájem části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12.   
 
71. pronájem pozemku parc. č. 629/30 zahrada o výměře 62 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13.  
 
72. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. 1677/5 orná půda o výměře 
898 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti NOVOTISK s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
73.  pronájem části pozemku parc. č. 139/34 ostat. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
74. pronájem části pozemku parc. č. 31/12 ostatní plocha o výměře  17 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
75. pronájem pozemku parc. č. 291 zahrada o výměře 853 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
76. pronájem části pozemku parc. č. 275 zahrada o výměře 174 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
77. pronájem pozemku parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 946 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc společnosti Autodohnal spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
78. pronájem části pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
79. pronájem části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
80. pronájem části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 97 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
81. pronájem části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 220 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
82. pronájem části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
83. pronájem části pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 57 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
84. pronájem části pozemku parc. č. 69/1 ostat. pl. o výměře 191 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
85. pronájem části pozemku parc. č. 152 zahrada o výměře  263 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
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86. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 215 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
87. pronájem části 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 panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
88. pronájem parkovacího místa 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. 2.30. 
 
89. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  stávající 
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 213/1 zast. pl. a parc. č. 933/10 zahrada, vše   
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.31. 
 
90. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1562/21 ostat. pl., parc. č. 1903/39 orná půda, parc. č. 1959/1 
ostat. pl., parc. č. 1960/1 ostat. pl. a parc. č. 1960/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.32. 
 
91. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky  na pozemcích parc. č. 485/6 ostat. pl. a  parc. č. 235/23 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.34. 
 
92. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní přípojky  na pozemcích parc. č. 485/6 ostat. pl. a  parc. č. 
235/23 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
93. úplatné zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 509/39 orná půda a  parc. č. 2007/40 orná půda, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc  ve prospěch  společnosti Dalkia Česká republika, a.s. – 
rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem a změnu smluvních podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
94. 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. 2004/7 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc               
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.36. 
 
95. 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. 2004/7 ostat. pl., vše v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.36. 
 
96. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo  uložení a provozování splaškové 
kanalizace na pozemku parc. č. 1918/5 ostat. pl.  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti KOVOLASER s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
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97. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 1918/5 ostat. pl.  v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti KOVOLASER s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
98. změnu smluvních podmínek u pronájmu budovy č.p. 47, č.o. 9 (objekt k bydlení)               
s pozemkem parc. č. st. 472 zast. pl. o výměře  365 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc občanskému sdružení P-centrum dle upravené důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
99. pronájem nebytových prostor o výměře 250,68 m2 v 1. PP a nebytových prostor               
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 xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
100. pronájem části 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 Restauraci Vila 
Primavesi s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
101. pronájem části 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 společnosti  
PERFECT OUTDOOR  s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
102. pronájem nebytových prostor o výměře 25 m2 v budově č. p. 989 na pozemku parc. č. 
st. 1131 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (tř. Kosmonautů 989/8) ve vlastnictví společnosti 
První kapitálová společnost, a.s. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
3.7. 
 
2. souhlasí 
1. s ukončením dohody o dočasném užívání uzavřené s xxxxxxxxxx k 31. 12. 2008 dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
2. s přenecháním pozemku parc. č. 1721/14 o výměře 1 917 m2, části pozemku parc. č. 
1721/8 o výměře 5 377 m2 a části pozemku parc. č. 1721/36 o výměře 40 m2, vše orná půda 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc pronajatého Univerzitě Palackého v Olomouci      
do podnájmu za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
3. s podnájem nebytových prostor o výměře 250,68 m2 v 1. PP a nebytových prostor             
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 
společnosti BAZO, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
4. s poskytnutím slevy z nájemného ve výši 400,- Kč na dobu neurčitou nájemkyni 
xxxxxxxxxx za užívání garáže o výměře 15 m2 v domě Hněvotínská č.o. 18, č.p. 616          
na pozemku parc. č.  st. 700, zast. plocha a nádvoří,  v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 137 orná půda o 
výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady       u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
2. Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín o poskytnutí jako výpůjčky částí pozemku 
parc. č. 380/23 ostat. pl. o celkové výměře 1470 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc                 
ve vlastnictví  Římskokatolické farnosti Olomouc – Hejčín statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.1. 
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3. o snížení úplaty pana xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. společnosti ERKOR  Olomouc, s. r. o. o úplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování optické sítě na pozemcích parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12 
ostat. pl., parc. č. 5/18 ostat. pl., parc. č. 5/19 ostat. pl., parc. č . 5/20 ostat. pl., parc. č. 575/5 
ostat. pl., parc. č. 735 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady,  parc. č. 510 zast. plocha, parc. č. 
235/25 orná půda, parc. č. 350/3 ostat. pl., parc. č. 350/4 ostat. pl.,  parc. č. 350/9 ostat. pl., 
parc. č. 350/10 ostat. pl., parc. č. 350/15 ostat. pl., parc. č. 350/17 ostat. pl., parc. č. 350/19 
ostat. pl., parc. č. 350/21 ostat. pl., parc. č. 350/22 ostat. pl., parc. č. 350/30 ostat. pl., parc. 
č. 350/31 ostat. pl., parc. č. 350/34 ostat. pl., parc. č. 350/35 ostat. pl., parc. č. 415/2 ostat. 
pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/19 ostat. pl., parc. č. 451/22 ostat. pl., parc. č. 
451/26 ostat. pl., parc. č . 451/29 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. 
pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., parc. č. 451/39 ostat. pl., parc. č. 451/40 ostat. pl., parc. č. 
451/52 ostat. pl., parc. č. 535 ostat. pl. a parc. č. 536/1 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ERKOR  Olomouc, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 
2.33. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o pronájem budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba)   s pozemkem parc. č. 
st. 1399  zast. pl. o výměře 2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc (objekt č. 13) dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
6. občanského sdružení P-centrum o prodloužení doby nájmu u pronájmu budovy č.p. 47, 
č.o. 9 (objekt k bydlení) s pozemkem parc. č. st. 472 zast. pl. o výměře  365 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc do 31. 3. 2018 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
4. bere na v ědomí 
sazby nájemného za pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, sazby 
za zřízení věcných břemen,  sazby za umístění antén na objektech a sazby nájemného za 
pronájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle přílohy 
důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
5. uděluje 
1. souhlas Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. se vstupem na pozemek parc. č. 
930/16 orná půda a pozemky parc. č. 1024/1, parc. č. 1007, vše ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
2. souhlas Společenství vlastníků domu Bezručova 4, Olomouc s vybudováním zpevněné 
plochy na části pozemku parc. č. 75/99 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc - město, 
obec Olomouc k umístění dvou nádob na komunální odpad dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
6. revokuje 
1. svoje usnesení ze dne 8. 6. 2009 bod programu 58, části usnesení 2 a 3 ve věci schválení 
pronájmů dětského dopravního hřiště dle varianty A) důvodové zprávy a ve věci úkolu uzavřít 
smlouvy o pronájmu DDH dle důvodové zprávy bod č. 1.47. 
 
2. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod 1.27 ve věci schválení 
bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  stávající 
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 213 zast. pl. a parc. č. 933/10 zahrada, vše     
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.31. 
 
3. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod 2.37. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 1562/21 ostat. pl., parc. č. 1903/39 orná půda, parc. č. 1959/1 
ostat. pl., parc. č. 1960/1 ostat. pl. a parc. č. 1960/2 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
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obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.32. 
 
4. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009, bod programu 2., bod  2.30 ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 311/13 ostat. pl., parc. č. 2004/1 ostat. pl., parc. č. 2004/2 
ostat. pl. a parc. č. 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. 2.36. 
 
5. usnesení RMO ze dne 19. 5. 2009, bod programu 2., bod 2.30 ve věci schválení 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. 
2.36. 
 
7. svěřuje 
výše uvedené nemovitosti včetně movitých věcí do správy společnosti Technické služby 
města Olomouce, a.s. a schvaluje uzavření smlouvy o správě majetku dle důvodové zprávy 
bod č. 5.2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. darování částí pozemků parc. č. 1026/19 o výměře 54 m2, parc. č. 1028/19 o výměře    
26 m2, parc. č. 1028/20 o výměře 23 m2 (dle GP parc. č. 1026/25), parc. č. 1028/19              
o výměře 4 m2 (dle GP parc. č. 1028/23), parc. č. 1028/20 o výměře 64 m2, parc. č. 1026/19 
o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 1028/22), vše ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc     
z vlastnictví Olomouckého kraje, správy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
2. odprodej pozemku parc. č. 159/6 ostat. pl. o výměře 372 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2, tj. 204 600,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.11.  
 
3. odprodej pozemku parc. č. 159/7 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 900,- Kč/m2, tj. 23 400,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.11.    
 
4. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 269 zast. pl. o výměře     
414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx , paní xxxxxxxxxx a 
manžely xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny činí 950,- Kč/m2 za podmínky, že nájemce a budoucí kupující na vlastní náklady zajistí 
přeložku stávajícího vedení NN dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 680/3 trvalý travní porost            
o výměře 4 214 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 1.2. 
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 151/1 orná půda o výměře 985 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
3. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej pozemku parc. č. st. 1511/1 zast. pl.   
o výměře 4 m2 a části parc. č. 615/13 ostat. pl. o výměře 25 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
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Olomouc, pozemků parc. č. st. 1799 zast. pl. o výměře 12 m2, části parc. č. 264/9 zahrada 
(dle GP parc. č. st. 1836 zast. pl.) o výměře 5 m2 a části parc. č. 79/29 ostat. pl. (dle GP 
parc. č. st. 1815 zast. pl.) o výměře 11 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
pozemků parc. č. st. 2389 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 195/4 zast. pl. o výměře 6 m2 
a části parc. č. 1065/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2430 zast. pl.) o výměře 12 m2, vše v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, pozemku parc. č. 600/2 zast. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Svatý 
Kopeček, obec Olomouc, pozemku parc. č. 652 zast. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, pozemku parc. č. st. 655 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc, pozemků parc. č. st. 2403 zast. pl. o výměře 6 m2 a části parc. č. 46/2 ostat. pl.     
o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, části pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. 
(dle GP parc. č. st. 1721/66 zast. pl.) o výměře 7 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 184 zast. pl.) o výměře   
5 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl.   
o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 776/1 orná půda (dle GP parc. č. st. 776/40 zast. 
pl.) o výměře 5 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
4. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 959/17 ostat. 
pl. (dle GP parc. č. st. 2453 zast. pl.) o výměře 14 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
5. žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. o odprodej části pozemku parc. č. 123/1 ostat. 
pl. (dle GP parc. č. 123/5) o výměře 6 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.19.   
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 137 orná půda 
o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
7. žádosti manželů xxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod 
programu 5, bod 75 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 99/1 ostat. 
pl. o výměře 122 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 1 
200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
9. žádosti společnosti BONTE intes EU s.ro. o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada       
o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
10. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 865 zahrada   o výměře 826 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
11. žádosti pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 1843/71 orná 
půda o výměře 1989 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve spoluvlastnictví id. 
podíl 1/2 xxxxxxxxxx a id. podíl 1/2 xxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 865 zahrada o výměře 
826 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
12. žádosti paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o výkup 
pozemků parc. č. 762/38 ostat. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 809/26 trvalý travní porost o 
výměře 113 m2, parc. č. 942/3 vodní plocha o výměře 265 m2 a parc. č. 1045/42 ostat. pl. o 
výměře 342 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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13. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 800/2 ostat. pl. o výměře 
30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
14. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 862 o výměře 2 111 m2, parc. č. 
863 o výměře 1 291, parc. č. 864 o výměře 839 m2 a parc. č. 865 o výměře 826 m2, vše 
zahrada v  k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7.  
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej a darování části pozemku parc.  č. 755/1 ostatní 
plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
16. žádosti xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č.  555/3 orná půda o výměře 151 m2       
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
17. žádosti společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 
809/19 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti PROJEKT 
WELLNEROVA s.r.o. a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku 
parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností 
PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
18. žádosti společnosti PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 
809/19 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce za část pozemku parc. č. 809/8 ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví Zdravotní pojišťovny METAL – ALIANCE dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10. 
 
19. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 269 zast. pl. o výměře     433 m2 a 
pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  
umístění komunikace a betonového schodiště na pozemku parc.č.st. 29/2 zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 37/3 zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc a v právu vstupu          
a vjezdu osob a techniky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním, které jsou v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx. Budoucí věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 
číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 78/24 zahrada v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc o velikosti cca 1,62 m2, který je v podílovém spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx 
a manželů xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 2 
předložené důvodové zprávy. 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků parc.č. 1349/4 ostatní plocha v k. ú. 
Slavonín, parc.č. 1177/3 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, parc.č. 1916/1 ostatní plocha a parc.č. 
2003/1 ostatní plocha v k. ú. Holice a 148/2 ostatní plocha v k. ú, Olomouc-město, všechny   
v obci Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem umístění uvítacích cedulí a rozcestníků, a to 
bezúplatně a na dobu 8 let, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 60 trvalý travní porost v k. ú. Radíkov u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky v souvislosti s jejím umístěním, 
provozem, opravami, údržbou, úpravami, změnami nebo odstraněním, které jsou                
ve vlastnictví xxxxxxxxxx. Věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle 
bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 431 orná půda v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky v souvislosti s jejím umístěním, 
provozem, opravami, údržbou, úpravami, změnami nebo odstraněním, který je v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx. Věcné břemene bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 436 zahrada v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky v souvislosti s jejím umístěním, provozem, 
opravami, údržbou, úpravami, změnami nebo odstraněním, který je ve výlučném vlastnictví 
paní xxxxxxxxxx. Věcné břemene bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 
číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 5. 5. 2009 ve věci uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
„Vazební věznice - parkoviště“ na pozemku parc.č. 234 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, který je vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit                   
s majetkem státu Vězeňská služba České republiky 
a 
schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Vazební věznice - parkoviště“ na 
pozemku parc.č. 234 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Vězeňská služba České 
republiky, a to za podmínky uvedené ve smlouvě, že Vězeňská služba se podpisem smlouvy 
zavazuje, že po kolaudaci převezme stavbu do bezúplatného užívání a po dobu její 
životnosti bude na své náklady zajišťovat její údržbu a opravy, dle bodu číslo 7 předložené 
důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu v souvislosti s investiční akcí „Lošov, Svolinského 
ul. – chodník a autobusová točna“, org. 4863, na pozemcích parc. č. 2002/11 ostatní plocha, 
silnice a parc. č. 2003 ostatní plocha, silnice, v k. ú. Lošov, obec Olomouc (silnice číslo 
III/4432), které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkové organizace, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy. 
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10. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy křižovatky ulic U Hřiště a Emy 
Destinové v Olomouc“ na pozemku parc.č. 1916/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Holice           
u Olomouce, obec Olomouc, který je vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit         
s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle bodu číslo 9 předložené důvodové 
zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 140/9 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře části cca 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
ČSAD Ostrava a.s., za účelem umístění rozcestníku a lightboxu s mapou města. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, dle bodu číslo 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 105/76 ostatní plocha, zeleň  
o výměře části cca 1 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., za účelem umístění rozcestníku a lightboxu s mapou města. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, dle bodu číslo 11 předložené důvodové zprávy. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření darovací smlouvy na část pozemku parcela č. 1093/1 ostatní plocha, silnice              
o velikosti 1.535 m2 v katastrálním území Samotíšky, obec Samotišky, a ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle 
bodu číslo 12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. schvaluje 
vyplacení náhrady ve výši 3.500,- Kč paní xxxxxxxxxx, a to za vyjmutí vykupované části 
pozemku parcela č. 158/1 zahrada o velikosti 37 m2 v katastrálním území Bělidla, obec 
Olomouc, ze zástavního práva ve prospěch Hypoteční banky, a. s., které na tomto pozemku, 
jako celku, vázne, dle bodu číslo 13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
chůze a jízdy na pozemcích parc.č. 415/19 ostatní plocha a parc.č. 415/20 orná půda, oba 
pozemky v k. ú. Povel, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti Billa Reality spol. s r. o. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 14 předložené 
důvodové zprávy. 
 
16. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. k pozemku parcela č. 202/1 ostatní plocha, ostatní komunikace                      
v katastrálním území Bělidla, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouce, 
kdy obsah věcného břemene bude spočívat v umístění, zřízení a provozování stavby 
zařízení distribuční soustavy (přeložky kabelového vedení VN) spolu se všemi s tím 
spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními. Věcné břemeno bude zřízeno          
na dobu neurčitou za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 15 předložené 
důvodové zprávy. 
 
17. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009 ve věci uzavření smlouvy o náhradě ušlých příjmů      
ve výši  10.000,- Kč z části pronajatého pozemku  v souvislosti s realizací investiční akce 
statutárního města Olomouc „Dům s pečovatelskou službou Slavonín“ na pozemku parc.č. 
776/3 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a to s panem xxxxxxxxxx 
a  
schvaluje uzavření smlouvy o náhradě ušlých příjmů ve výši  10.000,- Kč + DPH z části 
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pronajatého pozemku  v souvislosti s realizací investiční akce statutárního města Olomouc 
„Dům s pečovatelskou službou Slavonín“ na pozemku parc.č. 776/3 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, a to s panem xxxxxxxxxx, dle bodu číslo 16 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2,         
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 54/1, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat budovu bývalé trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 607/24 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 121/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
6. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 607/25 v domě č. p. 607 (Stiborova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na společných částech domu č. p. 607 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 152/14947 na pozemku parc. č. st. 982, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 586/11 v domě č. p. 586 (Wolkerova 44) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na společných částech domu č. p. 586 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 411/7720 na pozemku parc. č. st. 659, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 528/5 v domě č. p. 528 (Nálevkova 9) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 427/5345 na společných částech domu č. p. 528 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 427/5345 na pozemku parc. č. st. 675, zastavěná plocha a nádvoří,          
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemcům, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 196/16 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná 
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plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci, dle důvodové zprávy bod 
3.3. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 112/4 v domě č. p. 112 (Dolní nám. 26) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 519/6180 na společných částech domu č. p. 112 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 519/6180 na pozemku parc. č. st. 537/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci, dle důvodové zprávy bod 
3.4. 
 
11. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 12. 2008, bod 4, část 69, ve věci schválení záměru prodat bytovou 
jednotku č. 633/1 v domě č. p. 635, 633 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
665/27626 na společných částech domu č. p. 632, 633 a se spoluvlastnickým podílem           
o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 924, 928, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům manželům xxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 3.5. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 633/1 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7)                         
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech domu č. p. 632, 
633 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 924, 928 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům, 
dle důvodové zprávy bod 3.5. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 553/1 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) stojící na pozemku 
parc. č. st.  854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, 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 xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, každé jednou ideální polovinou, za 
kupní cenu celkem 728.700,- Kč, z toho za jednotku 725.000,- Kč,  náklady 3.700,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.6. 
 
14. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 28 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
a) 
b) Kosmonautů 20, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
b) 
c) Politických vězňů 2,  velikosti 1+1, č.b. 59 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 c) 
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d) Přichystalova 62, Olomouc, velikosti 0+2, č.b. 19 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy      
bod 1 d) 
e) Ztracená 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 e) 
f) Sladkovského 1D, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod     
2 a) 
g) Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod    
2 b) 
h) Sladkovského 1C, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod    
2 c) 
ch) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 d) 
i) Topolová 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 15 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 e) 
j) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 18 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2 f) 
k) Družební 9, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 a) 
l) Vojanova 18, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b) 
m) Rožňavská 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 c) 
n) Stiborova 12, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 d) 
o) Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 33 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4a) 
p) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 82 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod 4b) 
q) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 6  s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 5) 
 
3. souhlasí 
1. s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Mariánská 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
Okresní řed.policie ČR Olomouc, Pavelčákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 10, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7,Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a) 
      b) na 2 roky, 1 rok, 1/2 roku - DPS: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pol. vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc (bezbar.byt) –1 rok 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc (bezbar.byt) – 1/2 roku  
dle důvodové zprávy bod 6 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 27 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 d) 
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2. s uzavřením nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxx, Trnkova 22, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Horní lán 25, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a, b) 
 
3. se změnou smlouvy o přístřeší na nájemní smlouvu: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní  xxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 9038 - 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 „Holečkova - odstranění statických poruch “ archivní číslo 9038. 
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 9038. 
 
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. 
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Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9046 - 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 názvem „Opravy vozovek a chodníků 1. etapa“ archivní číslo 9046 uchazečům dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
10 Veřejná zakázka č. 9012 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s „Územní plán 
Olomouc“ archivní číslo 9012 uchazeči dle návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 9041  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
variantu č. 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 3. 
 
 
 
12 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009  - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část A 
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3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 
- část A 
T: září 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
13 Komunitní plánování sociálních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na změnu manažera pracovní skupiny „Senioři“ dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na změnu názvu pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v 
Olomouci „Občané ohroženi drogou“ dle důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
návrh na rozšíření Realizačně manažerského týmu komunitního plánování o zástupce Úřadu 
práce v Olomouci dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
14 Kontrola hospoda ření za rok 2008 u Správy les ů města 

Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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15 Kontrola hospoda ření v roce 2008 u MŠ Barevný sv ět 
Olomouc, D ělnická 17 B  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
16 IPRM-zařazení nových projektových nám ětů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení nových projektových námětů do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
dle čl. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
17 Projekt Rekonstrukce IC Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup přípravy projektu dle bodu 2.3 důvodové zprávy 
3. schvaluje 
složení projektového týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
4. souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace do výzvy pro oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj 
cestovního ruchu Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci IPRÚ Olomouc 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
18 Kasárna Ne ředín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
záměr pronajmout budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (jiná stavba) na pozemcích 
parc. č. st. 1348/1 a st. 1348/2, oba  zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc (budova č. 88) 
1. Leteckému školnímu pluku.  
 
3. nevyhovuje 
žádosti 1. Leteckého školního pluku a pana xxxxxxxxxx o pronájem budovy bez čísla 
popisného nebo evidenčního (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 1347/1 a parc. č. st. 
1347/2, oba zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc (budova č. 82).  
 
4. ukládá 
vyhodnotit vývoj aktivit 1. Leteckého školního pluku a navrhnout další postup 
T: duben 2010 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
19 Omezení pr ůjezdu kamion ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit nový návrh dopravního opatření v lokalitě dle diskuse v RMO a dále jednat               
s dotčenými orgány o řešení situace v lokalitě 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 
 
 
 
20 Předzahrádky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené dohody dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení Kavárna CORNEO v 
ulici  Palackého 13, Olomouc, v rozsahu 15 m2 pro žadatele f.Carondelet s.r.o. , Mišákova 
15, 779 00 Olomouc,  na dobu  od 3.7. do 16.10.  2009.   
 
4. nesouhlasí 
s umístěním předzahrádky pro sezónní  provoz restauračního zařízení BAR U ŠUTRU v ulici  
Riegrova 26, Olomouc, v rozsahu  18 m2 pro žadatele p. xxxxxxxxxx, Bělidla 1360, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem,  na dobu  od 3.7. do 30.10.  2009.   
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
21 Přechody pro chodce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy zadat zpracování projektové dokumentace na vybrané přechody  
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy zabezpečit realizaci přechodu pro chodce v letošním roce 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
22 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 2 důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 1 a 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
23 Smluvní jízdné  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
smlouvu o poskytování přepravy s DPMO, a. s. 
 
3. schvaluje 
smlouvu o poskytování přepravy s Veolia Transport Morava, a. s. 
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4. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytování přepravy s DPMO, a. s. 
T: 11. 8. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
5. ukládá 
podepsat smlouvu o poskytování přepravy s Veolia Transport Morava, a. s. 
T: 11. 8. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
24 Koncepce rozvoje bydlení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dosavadní postup v naplňování koncepce 
 
3. ukládá 
garantům a vedoucím zodpovědných pracovišť postupovat podle navrženého 
aktualizovaného harmonogramu úkolů a termínů dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
T: 8. 12. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
Martinák Ji ří, náměstek primátora 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
25 Rozkvetlá Olomouc, realizace kruhových objezd ů Pražská         

a OC Haná v roce 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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26 Hynaisova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. rozhodla 
o postupu dle varianty č. 2 ve věci budoucího nájemního vztahu 
 
3. ukládá 
předložit RMO návrh nájemní smlouvy dle podmínek uvedených v důvodové zprávě 
T: 11. 8. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
27 Vyhodnocení vývoje rozpo čtu města 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
28 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru 

evropských projekt ů MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. schvaluje 
a) aktualizaci diagramu projektového řízení a zaměření a kompetence odborů MmOl ve 
vztahu k operačním programům 
b) organizační změny v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce dle 
předložené důvodové zprávy 
c) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 
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29 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v odboru správy     
a v odboru informatiky MmOl  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru správy a v odboru informatiky Magistrátu města Olomouce 
dle předložené důvodové zprávy 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 1. 
 
 
 
30 Organiza ční záležitosti - matrika  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
povolit konání svatebních obřadů mimo stanovený den dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned vydat rozhodnutí dle schváleného bodu 2 usnesení 
T: 21. 7. 2009 
O: vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 2. 
 
 
 
31 Organiza ční záležitosti - Vejdovského 2  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 26. 3. 
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32 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 27. 
 
 
 
33 Výběrové řízení - ředitel MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou DZ 
 
2. ruší 
výběrové řízení na ředitele Moravského divadla Olomouc, p.o. vyhlášené dne 7. 4. 2009 
 
3. vyhlašuje 
nové výběrové řízení na ředitele Moravského divadla Olomouc, p. o. dle upravené přílohy  
č. 2 DZ 
 
4. schvaluje 
složení výběrové komise a další postup výběru ředitele MDO dle bodů 3 - 5 DZ 
 
5. ukládá 
předložit návrh výběrové komise na ředitele MDO  Radě msta Olomouce 
T: 15. 9. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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35 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
36 Rozpracování usnesení ze 17. zasedání ZMO, konanéh o dne 

22. 6. 2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 9, části 5 usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2009 - Vydání změny č. XVI ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 10, části 4 usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2009 - Pořízení souboru změn č. VI 
regulačního plánu MPR Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č.VI regulačního 
plánu dle důvodové zprávy (T: ihned) 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 11, části 4 usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2009 - Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc       
v lokalitě Nová Ulice, ul. Mošnerova: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 
usnesení ZMO (T: ihned) 
T: 1. 9. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
4. ukládá 
k bodu 14, části 3 usnesení ZMO ze dne  22. 6. 2009 - Základní škola Olomouc, 
Heyrovského 33 – Dodatek č.3 zřizovací listiny: 
- informovat o přijatém usnesení ředitele školy (T: 21. 9. 2009) 
T: 21. 7. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 32. 
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37 Příspěvky v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových 
změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 21. 7. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 34. 
 
 
 
38 Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - využití zdroj ů 

rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
využití zdrojů rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Herrmannova 1 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitelku příspěvkové organizace 
T: 21. 7. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35. 
 
 
 
39 Kultura - zm ěna užití p říspěvku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu  užití účelu příspěvku dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
 



 32

40 CD MFO - Má vlast  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
pořízení CD dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s postupem krytí nákladů dle důvodové zprávy 
 
4. zařazuje 
částku dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
41 Petice - Holice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu smluvních podmínek nájemní smlouvy dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odpovědět na petici dle důvodové zprávy 
T: 21. 7. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
42 Žádost GeneralMed s.r.o.  
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: 39. 
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43 Podpora zp řístupn ění arcibiskupského paláce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
44 Moravské divadlo Olomouc - žádost o souhlas z řizovatele  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s čerpáním finančních prostředků z fondu reprodukce HIM Moravského divadla Olomouc      
ve smyslu důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
45 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. trvá 
na schválené podobě Informačního a orientačního systému města Olomouce 
 
2. ukládá 
podepsat smlouvu o dílo na realizaci Informačního a orientačního systému města Olomouce 
v podobě schválené Radou města Olomouce 
T: 21. 7. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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