
 

USNESENÍ 
 

z 79. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 1. 9. 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 RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 1. 9. 2009 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr pronajmout část 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 
2. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 
1603/8 orná půda v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ve prospěch budovy 
bez č. p. nebo č. e. (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 1603/9 zastavěná 
plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 1603/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.2.     
 
3. uzavření smlouvy o svěření finančních prostředků – depozitní úschově dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2. 
 
4. záměr odprodat pozemek parc. č. 1613/1 trvalý travní porost o výměře 4 873 m2 v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. předběžný záměr odprodat pozemek parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a část 
pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 
6. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
7. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 360 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
8. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 1721/35 ostat. pl. o výměře 
258 m2, parc. č. 1721/22 ostat. pl. o výměře 1 259 m2,  parc. č. 1721/17 ostat. pl. o výměře 
435 m2 a parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 66 m2 (dle GP část pozemku parc. č. 1721/2 
ostat. pl. o výměře 2 018 m2), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MEKOS GROUP a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
9. záměr odprodat pozemek parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí           
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za účelem rozšíření zázemí k rodinnému 
domu dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr přidělit místo pro stánkový prodej xxxxxxxxxx - lokalita č. 1 (místo č. 4) – ul. 28. 
října sezónní prodej ovoce a zeleniny do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
11. předběžný záměr vykoupit část pozemku parc. č. 1158 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města 
Olomouce. Přesná výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha o výměře 16 m2       
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
13. uzavření  dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř uzavřené    
s příspěvkovou organizací Správou lesů města Olomouce, ve kterém dojde ke zúžení 
předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 1621/1 vodní plocha (dle GP díl „t“) o výměře       
109 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 
1.13.   
 
14. záměr odprodat pozemek parc. č. 1691/99 ostat. pl. o výměře 108 m2 a část pozemku 
parc. č. 1621/1 vodní plocha (dle GP díl "t") o výměře 109 m2, vše v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 10/1 ostatní plocha o výměře 175 m2 v k. ú. 
Bělidla, obec Olomouc za účelem zřízení a užívání dětského koutku dle důvodové zprávy 
bod č. 1.14. 
 
16. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
17. záměr pronajmout část zdi  o výměře reklamní plochy 9 m2 budovy č. p. 1182 (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1301 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
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18. záměr pronajmout pozemek parc. č.  1068 ostat. pl. o výměře 59 m2,  část pozemku 
parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 74 m2 a část pozemku parc. č. 1946 ostat. pl. o výměře     
18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1698/1 orná půda o výměře 302 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
 
20. záměr pronajmout ideální část pozemku   parc. č. 46, kultury zahrada o výměře 280 m2   
v k.ú. Lazce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
21. záměr pronajmout nebytový prostor ve 2. NP o výměře 155,40 m2 v objektu Slovenská č. 
o. 5 (Dvořákův sál), č. p. 587 na pozemku parc. č. st. 7/1 zast. pl. a č. p. 594 na pozemku 
parc. č. st. 7/2 zast. pl. vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za 
podmínek dle důvodové zprávy  bod č. 1.20. 
 
22. znovupřeřazení pozemků parc. č. 39/2 ost. pl. o výměře 251 m2, parc. č. st. 41 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 461 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 457 m2, parc. č. st. 
68/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59 m2 a parc. č. 
247/6 zahrada o výměře 504 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z kategorie C (odprodej 
firmě, která se zabývá výstavbou domů a bytů a následně je odprodává fyzickým osobám) 
do kategorie A (pronajmout a následně odprodat pozemek fyzické osobě za účelem výstavby 
RD nebo BD) dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
23. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 247/6 zahrada o výměře 510 m2       
v k. ú. Neředín, obec Olomouc uzavřené s panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
1.21. 
 
24. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků  parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 
148 m2, parc. č. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2, 
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za účelem výstavby řadového 
rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 1.21.  
 
25. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře 
312 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za účelem výstavby řadového 
rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
26. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 
253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 222 m2 a pozemek parc. č.  68/2 zast. pl.             
o výměře 17 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za účelem výstavby 
řadového rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
27. záměr odprodat pozemky část parc. č. 1062/52 (dle GP parc. č. 1062/101 ostat. pl. a 
parc. č. 1062/102 ostat. pl.) o výměře 2 140 m2, parc. č. 1062/5 o výměře 236 m2, parc. č. 
938/2 o výměře 1 582 m2, část parc. č. 938/23 (dle GP díl „a“) o výměře 76 m2 a parc. č. 
446/2 o výměře 75 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Tech 
Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
28. záměr odprodat část pozemku parc. č. 619 ostat. pl. (dle GP parc. č. 619/2) o výměře     
38 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
29. pronájem pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, parc. č. st. 231/2 zast. 
pl. o výměře 252 m2, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, parc. č. st. 232/2 zast. pl. 
o výměře 243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a pozemku parc. č. st. 907 
zast. pl. o výměře 334 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
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důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 
30. pronájem pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl.     
o výměře 237 m2, parc. č. st. 826 zast. pl. o výměře 239 m 2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
31. pronájem pozemků parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl.       
o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 a parc. č. st. 898 zast. pl.           
o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
32. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. st. 576/1 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových statutárnímu městu Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
33. výpověď smlouvy o nájmu na část pozemku parc. č. 830  ostatní plocha o výměře        
702 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc uzavřené s manželi xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.11. 
 
34. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem pozemku parc. č.  24 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 147 m2 v  k. ú. Černovír, obec Olomouc, uzavřené s panem xxxxxxxxxx, 
dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
35. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada          
o výměře 220 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, uzavřené s manželi xxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
36. odstoupení od smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/14/2007/Plh na pronájem část interiéru 
podzemního parkoviště umístěného na částech pozemků parc. č. 428/5 ost. pl., parc. č. 
428/3 ost. pl., parc. č. 858/7 ost. pl., parc.č. 858/18 ost. pl., parc. č. 920 trvalý travní porost, 
parc. č. 921 trvalý travní porost, parc. č. 938/1 ost. pl. a parc. č. 1026 ost. pl, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc pronajatého společnosti TBMedia a.s. dle návrhu odboru 
majetkoprávního dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
37. dohodu o uznání dluhu 10.000,- Kč a o úhradě dluhu ve dvou splátkách splatných         
15. 9. 2009 a 15. 10. 2009 pod ztrátou výhody splátek s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.15.  
 
38. prominutí promlčených pohledávek:  
- za autoškolou xxxxxxxxxx ve výši 5.000,- Kč, 
- za autoškolou xxxxxxxxxx - REVO ve výši 2.500,- Kč, 
- za autoškolou ERM company s.r.o.  ve výši 10.000,- Kč, 
- za autoškolou xxxxxxxxxx ve výši 4.748,- Kč,  
- za autoškolou POMATUR (xxxxxxxxxx) ve výši 12.500,- Kč,  
- za autoškolou xxxxxxxxxx ve výši 5.000,- Kč,  
- za autoškolou xxxxxxxxxx ve výši 19.761,- Kč (za podmínky zaplacení dlužné úplaty 
ve výši 15.240,- Kč), 
- za autoškolou O L C A R spol. s r. o. a  autoškolou MOTO OLCAR, s.r.o. ve výši 
12.193,- Kč.  
dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
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39. pronájem část pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, společnosti O L C A R spol. s r.o., 
společnosti MOTO OLCAR, s.r.o. a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za podmínky podepsání dohody             
o uznání dluhu 10.000,- Kč a o úhradě dluhu ve dvou splátkách dle důvodové zprávy bod č. 
2.15. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ostat. pl. o výměře 535 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti MAD PAPÍR a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
41. pronájem pozemku parc. č. 132/17 ostat. pl. o výměře 883 m2 v k. ú. Nové Sady             
u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2.17.  
 
42. pronájem pozemků parc. č. 98/20 zahrada o výměře 310 m2 a parc. č. st. 250 zast. pl.      
o výměře 3 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.18. 
 
43. pronájem části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
44. pronájem části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 664 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxx, 
manželům xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx , 
panu xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
45. poskytnutí jako výpůjčky pozemku parc. č. 13/1 orná půda o výměře 276 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
47. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 972/2 zahrada o výměře 
77 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a manželům 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
48. doplnění smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. č. st. 400 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 37 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.23. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 120 m2  k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
50. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
51. pronájem pozemků parc. č. 765/4 o výměře 119 m2, parc. č. 765/5 o výměře 178 m2 a 
části pozemku parc. č. 763/1 o výměře 190 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
52. pronájem části pozemku parc. č. 319/2 orná půda o výměře 250 m2  k. ú. Nové Sady      
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
53. pronájem pozemků  parc. č. 1845/9 o výměře 4548 m2, parc. č. 1845/19 o výměře 7522 
m2, parc. č. 1845/23 o výměře 7689 m2, parc. č. 1845/24 o výměře 7820 m2, parc. č. 
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1845/29 o výměře 4663 m2, parc. č. 1845/26 o výměře 11196 m2, parc. č. 1845/38 o výměře 
1376 m2, parc. č. 1843/184 o výměře 2319 m2, parc. č. 1843/49 o výměře 470 m2, parc. č. 
1843/181 o výměře 3228 m2 a parc. č. 1843/53 o výměře 330 m2, vše orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, parc. č. 790/6 o výměře 6375 m2, parc. č. 790/12 o výměře 2493 m2, 
parc. č. 790/15 o výměře 2626 m2 a parc. č. 790/20 o výměře 1117 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, vše obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
54. pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
55. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
56. pronájem částí pozemku parc. č. 116/124  ostat. pl. o celkové výměře 260 m2 v k. ú. 
Olomouc – město, obec Olomouc společnosti SIWATEC, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.31. 
 
57. pronájem části pozemku parc. č.  24/25 zahrada o výměře 246 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
58. pronájem části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx – snížení výměry pronajaté části pozemku dle důvodové zprávy 
bod č. 2.33. 
 
59. pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 353 m2 a pozemku parc. č. st. 
868 zast. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
60. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení NN na pozemcích parc. č. 225 ostat. plocha, parc. č. 200 ostat. plocha a umístění a 
provozování nového betonového sloupu na pozemku parc. č. 200 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 2.36. 
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení na pozemku parc. č. 972 ostatní plocha v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.37. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostat. pl. v  k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.38. 
 
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostat. pl. v  k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 2.38. 
 
64. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelového vedení  na pozemcích parc. č. 1200 orná půda, parc. č. 1216 ostat. pl., parc. č. 
1215 ostat. pl., parc. č. 1227/20 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
 
65. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1200 orná půda, 
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parc. č. 1216 ostat. pl., parc. č. 1215 ostat. pl., parc. č. 1227/20 ostat. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.39. 
 
66. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 31/3 ostat. pl.  v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.40. 
 
67. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1115 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.41. 
 
68. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 1458/4 ostat. pl.  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.42. 
 
69. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 132/7 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.43. 
 
70. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 132/7 ostat. pl. v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.43. 
 
71. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 451/40 ostat. pl. a parc. č. 451/19 ostat. pl., vše v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 2.44. 
 
72. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 451/40 ostat. pl. a parc. 
č. 451/19 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.44. 
 
73. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích  parc. č. 100/10 ostat. pl. a parc. č.  1120/8 ostat. pl., vše  v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy 
bod č. 2.45. 
 
74. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích  parc. č. 100/10 ostat. pl. a 
parc. č.  1120/8 ostat. pl., vše  v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.  2.45.  
 
75. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 785/2 ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.46. 
 
76. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 785/2 ostat. pl. v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.46. 
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77. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. č. 202/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.47. 
 
78. prodloužení lhůty splatnosti úplaty za zřízení věcného břemene obsahující právo uložení 
a provozování kabelové přípojky NN na pozemcích parc. č. 615/13, parc. č. 634/34 a parc. č. 
634/35, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Ředitelství silnic a dálnic ČR z původních 30-ti na 60 dní dle důvodové zprávy bod č. 2.48. 
 
79. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 952/2, parc. č. 1114/1, parc. č. 1114/2, parc. č. 954/10, 
parc. č. 1220/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.49. 
 
80. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování energetického 
zařízení a přístupu k tomuto zařízení v případě oprav a údržby na pozemcích parc. č. 185/9, 
parc. č. 185/48 a parc. č 185/49, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a změnu smluvních podmínek dle důvodové 
zprávy bod č. 2.50. 
 
81. doplnění smluvních podmínek úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunikačních kabelů na pozemku parc. č. 420/4 orná půda          
v  k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  
dle důvodové zprávy bod č. 2.51. 
 
82. změnu smluvních podmínek úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN, rozpojovací a přípojkové skříně na pozemcích 
parc. č. 264/9 zahrada, parc. č. 284/1 ost. pl., parc. č. 328/1 ost. pl., vše v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.52. 
 
83. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 123/1, parc. č. 256/1, parc. č. 250/2, parc. č. 388/3, 
parc. č. 2/3, parc. č. 107, parc. č. 386/1, parc. č. 388/2, parc. č. 388/9, parc. č. 388/8 a parc. 
č. 250/3, vše ost. pl. v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.53. 
 
84. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 945/3 orná půda, parc. č. 981/2 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín 
a parc. č. 478/1 ost. pl., parc. č. 380/128 ost. pl., vše v k. ú. Hejčín a uložení a provozování 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 981/2 ost. pl. v k. ú. Řepčín a parc. č. 478/1 
ost. pl. a parc. č. 380/128 ost. pl., vše v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.55. 
 
85. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování zemního 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.  862 zahrada a parc. č. 865 zahrada, parc. č. 
1916/24 ostat. plocha, parc. č. 1937 ostat. plocha, parc. č. 1938 ostat. plocha, parc. č. 
1941/1 ostat. plocha, parc. č. 1942 ostat. plocha, parc. č. 1944/1 ostat. plocha, parc. č. 
1944/16 ostat. plocha, parc. č. 1944/17 ostat. plocha, parc. č. 1966 ostat. plocha, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce a parc. č. 645 ostat. plocha v k. ú. Nemilany, vše obec Olomouc, uložení 
a provozování venkovního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 797/11 orná půda   
v k. ú. Nemilany, parc. č. 1966 ostat. plocha, parc. č. 1967/1 ostat. plocha, parc. č. 1792/1 
trvalý travní porost, parc. č. 1793/14 orná půda a parc. č. 1800/51 orná půda, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, vše obec Olomouc a umístění a provozování podpěr VN na pozemcích 
parc. č. 1966 ostat. plocha a parc. č. 1800/51 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše 
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obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 
č. 2.56. 
 
86. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování zemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č.  862 zahrada 
a parc. č. 865 zahrada, parc. č. 1916/24 ostat. plocha, parc. č. 1937 ostat. plocha, parc. č. 
1938 ostat. plocha, parc. č. 1941/1 ostat. plocha, parc. č. 1942 ostat. plocha, parc. č. 1944/1 
ostat. plocha, parc. č. 1944/16 ostat. plocha, parc. č. 1944/17 ostat. plocha, parc. č. 1966 
ostat. plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce a parc. č. 645 ostat. plocha v k. ú. Nemilany, 
vše obec Olomouc, uložení a provozování venkovního kabelového vedení VN na pozemcích 
parc. č. 797/11 orná půda v k. ú. Nemilany, parc. č. 1966 ostat. plocha, parc. č. 1967/1 ostat. 
plocha, parc. č. 1792/1 trvalý travní porost, parc. č. 1793/14 orná půda a parc. č. 1800/51 
orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc a umístění a provozování 
podpěr VN na pozemcích parc. č. 1966 ostat. plocha a parc. č. 1800/51 orná půda, vše         
v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc, vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.56. 
 
87. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 235/25, parc. č. 235/26, parc. č. 235/39, vše orná půda, vše  
v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.57. 
 
88. pronájem části 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 společnosti OK FLYING SCHOOL s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
89. pronájem nebytového prostoru o výměře 29,70 m2 ve 3. NP domu na ul. Dolní náměstí 
č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, 
Středisku rané péče SPRP Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
90. pronájem nebytového prostoru o výměře 35,20 m2 a nebytového prostoru o výměře 
13,25 m2 ve 2.NP domu na ul. Dolní náměstí č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, 
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc,  Sdružení Nadační fond Olomoucké koalice 
neziskových organizací dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
91. pronájem nebytového prostoru o výměře 16,64 m2 ve 2.NP domu na ul. Dolní náměstí 
č.o. 38, č.p. 27 na pozemku parc. č. st. 450/1, v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, TJ 
Lize stovkařů dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
92. uzavření kupní smlouvy na stavbu komunikace a zpevněných ploch (chodníky) 
vybudovanou v rámci stavby „Nové rezidenční byty Hejčín, Olomouc – Horní Hejčínská“, 
mezi AIP-byty s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za 
kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
93. změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu na pozemek parc. č. 632 o výměře      
641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
94. změnu smluvních podmínek u smlouvy o nájmu na pozemek parc. č. 494/2 orná půda      
o výměře 474 m2 v  k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 
95. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.14.  
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96. ponechání části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost        
o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc prozatím ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.15.  
 
97. pronájem části pozemku parc. č. 102 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Topolany               
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
4.21. 
 
98.  výpověď z nájmu pozemků parc. č. 111/23 ostat. pl. a parc. č. 111/26 ostat. pl. o celkové 
výměře 38 645 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc pronajatých společnosti Školagro s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
99. výpověď z nájmu pozemku parc. č. 111/22 ostat. pl. o výměře 250 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc pronajatého společnosti Školagro 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. 5.2.  
 
100. záměr pronajmout objekt č. p. 452 (stavba technického vybavení) s pozemkem parc. č. 
st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) sdružení 
Box Klub GAMBARE OLOMOUC do 31. 12. 2025 dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti ELPIS OLOMOUC, spol. s r. o. o pronájem části oplocení o výměře reklamní 
plochy 6 m2 na  pozemku  parc. č.  1076 ostat. pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
2. společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. a žádosti společnosti St. HUBERT, s.r.o.              
o pronájem části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře 214 m2 (část A), část 
parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře  247 m2 (část B), část parc. č. st. 68/1 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 253 m2 a část parc. č. 247/6 zahrada o výměře 350 m2 (část C), část parc. 
č. st. 68/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 203 m2, parc. č. 247/6 zahrada o výměře 351 m2 a 
parc. č. 68/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 (část D), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
3. pana xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc.č. 115/17 ostat. pl. o výměře 6 m2 nebo 
8 m2 v    k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
4. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 211/7 orná půda o výměře 3 737 m2   v k. 
ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
5. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 12 m2  v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
6. manželů xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 16 m2  v 
k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
7. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o výměře 150 m2 
a budovy bez č. p. na pozemku parc. č. 75/1 ostatní plocha o výměře 21 m2 (budova 
bývalého veřejného WC) , vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.5. 
 
8. pana xxxxxxxxxx o pronájem částí pozemku parc. č. 311/1 ostatní plocha o celkové 
výměře 8 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
9. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 247/4 zahrada o výměře 847 m2 v k. ú. 
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Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
10. paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 319/2 orná půda o výměře 250 m2  
k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
11. paní xxxxxxxxxx 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. 4.14.  
 
3. souhlasí 
1. s ukončením dohod o dočasném užívání uzavřených s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.15. 
 
2. s prodloužením termínu vyklizení nebytových prostor o výměře 58 m2 v přízemí budovy 
bez č.p./č.e. Tererovo náměstí (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc.č.st. 1048 
zast.pl. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do 28. 2. 2010 dle důvodové zprávy bod č. 3.3.  
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod 4.28. ve věci schválení pronájmu 
částí pozemků parc. č. 1721/16 ost. pl. o výměře 507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 
435 m2, parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 
a parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 258 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti MEKOS GROUP a.s.  dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. usnesení RMO ze dne dne 27. 1. 2009, bod programu 2, bod 4.27. ve věci doporučení 
ZMO schválit výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 150/15 zahrada          
o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxx a 
panem xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny činí 710,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
3. usnesení RMO ze dne 21. 7. 2009, bod programu 2, bod 2.10 ve věci schválení pronájmu 
pozemků parc. č. st. 231/1 zast. pl. o výměře 250 m2, parc. č. st. 231/2 zast. pl. o výměře 
252 m2, parc. č. st. 232/1 zast. pl. o výměře 242 m2, parc. č. st. 232/2 zast. pl. o výměře  
243 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a pozemků parc. č. st. 907 zast. pl. o 
výměře 334 m2, parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 
237 m2, parc. č. st. 826 zast. pl. o výměře 239 m 2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře       
212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2 
a parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
4. část usnesení RMO ze dne 15. 5. 2007 bod programu 2, bod 5.3 ve věci udělení souhlasu 
s vydlážděním části pozemku parc. č. 404/1 ostat. pl. o výměře 12 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc za účelem umístění odpadních nádob na komunální odpad pro bytový dům SVJ na 
Masarykově třídě 954/51, 955/53, 956/55 v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
5. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.17. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 231/5 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx – snížení výměry pronajaté části pozemku dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
6. usnesení RMO ze dne 21. 7. 2009, bod programu 2, bod 2.18 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku  178/4 orná půda o výměře  282 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
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7. usnesení RMO ze dne 8. 7. 2008 bod programu 2, bod 2.22 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 225 ostat. plocha, parc. č. 199 ostat. plocha, parc. č. 200 ostat. plocha a 
umístění a provozování nového betonového sloupu na pozemku parc. č. 200 ostat. pl., vše v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.36. 
 
8. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2008, bod programu 2, bod 2.6 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 134/2, parc. č. 952/2, parc. č. 1114, parc. č. 1220, vše ost. pl., vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.49. 
 
9. část usnesení RMO ze dne 29. 1. 2008 bod programu 2, bod 2.20 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování energetického 
zařízení a přístupu k tomuto zařízení v případě oprav a údržby na pozemcích parc. č. 185/7 
a parc. č. 185/8 vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.50. 
 
10. usnesení RMO ze dne 21. 11. 2006, bod programu 2, bod 2.27. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 123/1, parc. č. 256/1, parc. č. 250/2, parc. č. 388/3, 
parc. č. 2/3, parc. č. 107, parc. č. 386/1, parc. č. 388/2, parc. č. 388/9 a parc. č. 388/8, vše 
ost. pl. v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za 
podmínky použití bezvýkopové technologie při přechodu přes komunikace dle důvodové 
zprávy bod č. 2.53. 
 
11. část usnesení RMO ze dne 2. 10. 2007, bod programu 2, bod 2.18. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování trafostanice na 
pozemcích parc. č. 322/5 ost. pl. a parc. č. 322/6 ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.54. 
 
12. usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod 2.19. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN na pozemcích parc. č. 945/3 orná půda, parc. č. 981/2 ost. pl., vše v k. ú. Řepčín 
a parc. č. 478/1 ost. pl.,  parc. č. 380/128 ost. pl., vše v k. ú. Hejčín a uložení a provozování 
kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 981/2 ost. pl. v k. ú. Řepčín a parc. č. 478/1 
ost. pl., parc. č. 380/128 ost. pl., parc. č. 362/6 ost. pl. a parc. č. 341/3 ost. pl., vše v k. ú. 
Hejčín, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.55. 
 
13. usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008, bod programu 2, bod 2.26 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene  obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení VN  a 
podpěr VN na pozemcích parc. č. 1792/1 trvalý travní porost, parc. č. 1793/14 orná půda, 
parc. č. 1800/51 orná půda, parc. č. 1916/24 ostat. plocha, parc. č. 1937 ostat. plocha, parc. 
č. 1938 ostat. plocha, parc. č. 1941/1 ostat. plocha, parc. č. 1942 ostat. plocha, parc. č. 
1944/1 ostat. plocha, parc. č. 1944/16 ostat. plocha, parc. č. 1944/17 ostat. plocha, parc. č. 
1967/1 ostat. plocha, parc. č. 1966 ostat. plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc parc. č. 645 ostat. plocha vše v k. ú. Nemilany,  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.56. 
 
14. usnesení RMO ze dne 16. 9. 2008, bod programu 2, bod 2.18 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene  obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN  na pozemcích parc. č. 797/11 orná půda v k. ú. Nemilany, parc. č.  862 zahrada 
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a parc. č. 865 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.56. 
 
15. usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009, bod programu 2, bod 2.14 ve věci schválení změny 
smluvních podmínek a uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. MAJ-PR-BVB/60/2008/Hoř ze dne 17. 10. 2008 uzavřené mezi statutárním 
městem Olomouc a společností ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.56. 
 
16. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.30 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodního řádu na 
pozemcích parc. č. 235/25, parc. č. 235/26, parc. č. 235/39, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc a parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.57. 
 
17. usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009, bod programu 2, bod 2.18 ve věci schválení změny 
smluvních podmínek úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování horkovodního řádu na pozemcích parc. č. 235/25, parc. č. 235/26, parc. č. 
235/39, vše orná půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a parc. č. 5/8 ostatní plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, 
a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.57. 
 
18. usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, bod programu 2, bod 2.4 ve věci schválení pronájmu 
pozemků parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2 a parc. č. 572 ost. pl. o výměře 257 m2, vše 
v k. ú. Povel, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. uděluje 
souhlas  společenství vlastníků domu ul. Masarykova č. p. 959/61 a Jeremenkova 
960/30,961/32, Olomouc s vydlážděním části pozemku parc. č. 404/1 ostat. pl. o výměře    
12 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc pro umístění nádob na komunální odpad dle 
důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
6. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu bod č. 5.1.   
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemků 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 2 796 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 4 512 605,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2.     
 
2. výkup části pozemku parc. č. 326/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 326/8 ostat. pl.) o výměře     
1 466 m2 a pozemků parc. č. 1/4 ostat. pl. o výměře 33 m2, parc. č. 326/65 ostat. pl. o 
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výměře 250 m2, parc. č. 326/79 ostat. pl. o výměře 135 m2 a parc. č. 326/80 ostat. pl. o 
výměře 99 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti AIP-byty s.r.o. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.5. 
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 160/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
4. darování pozemku 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 statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
5. změnu smluvních podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 
1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem 
xxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.9.   
 
6. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 632 
o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 o výměře 146 m2, vše orná půda v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
7. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 
494/2 orná půda o výměře 474 m2 v  k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 4.11.  
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 306/17 orná půda o výměře 8 481 m2 a části pozemku 
parc. č. 308/1 ostat. pl. o výměře 391 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 105 200,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.12. 
 
9. odprodej pozemků parc. č. 1726/1 orná půda o výměře 38 109 m2 a parc. č. 1725/1  ostat. 
pl. o výměře 1 007 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Výzkumnému ústavu 
rostlinné výroby, v.v.i. za kupní cenu ve výši 3 131 280 Kč, tj. 80,- Kč/m2 + náklady ve výši    
2 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada        
o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx při kupní 
ceně ve výši 1 000,- Kč/m2, tj. 620 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.   
 
11. odprodej části 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 manželům xxxxxxxxxx  za kupní cenu 
ve výši 41 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 75/3 zahrada o výměře 126 m2 (dle GP parc. č. 75/10 
zahrada) v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 282 900,-Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 160 m2 (dle GP parc. č. 76/2 
orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 181 
672,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 76/3 orná 
půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 108 
532,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
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15. odprodej části pozemku parc. č. 1721/65 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/83 zast. pl.)       
o výměře 6 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za 
kupní cenu ve výši 4 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.20.   
 
16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 102 ostat. pl.          
o výměře 20 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx při 
kupní ceně ve výši 730,- Kč/m2, tj. 14 600,- Kč + náklady ve výši 3 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.21.  
 
17. směnu části pozemku parc. č. parc. č. 706 ostat. pl. (dle GP parc. č. 706/2) o výměře      
21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx za část pozemku 
parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod č. 
4.22. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1698/1 
orná půda o výměře 302 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.18. 
 
2. žádosti společnosti REFI DEVELOPMENT s.r.o. a žádosti společnosti St. HUBERT, s.r.o. 
o odprodej části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře 214 m2 (část A), část 
parc. č. st. 41 zast. pl. a nádvoří o výměře  247 m2 (část B), část parc. č. st. 68/1 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 253 m2 a část parc. č. 247/6 zahrada o výměře 350 m2 (část C), část parc. 
č. st. 68/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 203 m2, parc. č. 247/6 zahrada o výměře 351 m2 a 
parc. č. 68/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 (část D), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc  
v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 53/2 ostatní plocha o výměře 
14 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 86 
m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 226 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.2.  
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 863 zahrada   o výměře 1 291 
m2 a parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
6. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 
a parc. č. 865 zahrada o výměře 826 m2, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 159/3 ostat. pl.     o výměře 32 
m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
8. žádosti paní xxxxxxxxxx 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. 4.14. 
 
9. žádosti společnosti ŽIŽKA stavebniny s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle 
GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc za kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxx, společnosti Domluvíme se? s.r.o., pana xxxxxxxxxx – 
EUROCAR, manželů xxxxxxxxxx, společnosti ESROM s.r.o. a společnosti AUTOSKLA ALKA 
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s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 249/3 (dle GP parc. č. 249/28) trvalý travní porost o 
výměře 2 900 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.15. 
 
11. žádosti sdružení Box Klub GAMBARE OLOMOUC o odprodej objektu č. p. 452                
s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na 
Letné – C1K4) za symbolickou kupní cenu dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 86 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/16 ost. pl. o výměře       
507 m2, parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 435 m2, parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 66 m2, 
parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 752 m2 a parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 258 m2, vše   
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MEKOS GROUP a.s. při kupní ceně 
ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 706 300,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 bod programu 5, bod 51 ve věci schválení odprodeje 
pozemku parc. č.  1068 ostat. pl. o výměře 59 m2,  část pozemku parc. č. 1067 ostat. pl.        
o výměře 74 m2 a část pozemku parc. č. 1946 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice      
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 157.000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.17. 
 
10. ukládá 
odboru dopravy MmOl zabezpečit na části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře     
5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc umístění zákazové dopravní značky         
s dodatkovou tabulkou povolující vjezd nájemcům dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
11. ukládá 
řediteli Městské policie Olomouc prověřit možnost využití mobilního kamerového systému 
pro monitoring části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
T: 8. 12. 2009 
O: ředitel M ěstské policie Olomouc 
 
12. schvaluje 
záměr poskytnout jako výpůjčku budovu č.p. 352, č.o. 40 (objekt občanské vybavenosti)       
s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. o výměře 930 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
České republice – Krajskému ředitelství policie Severomoravského kraje dle dodatku 
důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
13. nevyhovuje žádosti 
Waldorfské základní školy Olomouc, O.s.INspiro a Střední odborné školy, Stromořadí 420,  
Uničov, s.r.o. o pronájem budovy č.p. 352, č.o. 40 (objekt občanské vybavenosti)                   
s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. o výměře 930 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
dodatku důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti Střední odborné školy, Stromořadí 420,  Uničov, s.r.o. o odprodej budovy č.p. 352, 
č.o. 40 (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 179/3 zast. pl. o výměře     
930 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 2. 2009 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření 
směnné smlouvy na pozemky parcela č. 509/17 orná půda o výměře 869 m2, parcela č. 
893/6 orná půda o výměře 2347 m2, parcela č. 593/1 orná půda o výměře 1092 m2 a část 
parcely č. 1193/1 orná půda o velikosti 700 m2, všechny v katastrálním území Chválkovice, 
obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (1/2) a paní xxxxxxxxxx (1/2) 
(celkový součet výměry všech směňovaných pozemků činí 5008 m2) za části pozemků 
parcela č. 1193/22 orná půda a parcela č. 1193/26 orná půda o celkové společné výměře 
5008 m2, oba v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, kdy směna měla být  realizována bez cenového doplatku, dle bodu číslo 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 2. 2009 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření 
směnné smlouvy na pozemek parcela č. 670/35 orná půda o velikosti 117 m2 v katastrálním 
území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (1/2) a 
paní xxxxxxxxxx (1/2) za část pozemku parcela č. 1193/22 orná půda a část pozemku 
parcela č. 1193/26 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc, o  souhrnné velikosti obou směňovaných dílů    117 
m2. Směna bude realizována bez cenového doplatku, dle bodu číslo 2 předložené důvodové 
zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemky parcela č. 509/17 orná půda o výměře 869 m2, 
parcela č. 893/6 orná půda o výměře 2347 m2, parcela č. 593/1 orná půda o výměře       
1092 m2 a část parcely č. 1193/1 orná půda o velikosti 700 m2, všechny v katastrálním 
území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx (15/28), 
pana xxxxxxxxxx (3/7) a paní xxxxxxxxxx (1/28) (celkový součet výměry všech směňovaných 
pozemků činí 5008 m2) za části pozemků parcela č. 1193/22 orná půda a parcela č. 1193/26 
orná půda o celkové společné výměře 5008 m2, oba v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Směna bude realizována bez 
cenového doplatku, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parcela č. 670/35 orná půda o velikosti 117 m2           
v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc a v podílovém spoluvlastnictví pana 
xxxxxxxxxx (15/28), pana xxxxxxxxxx (3/7) a xxxxxxxxxx (1/28) za část pozemku parcela č. 
1193/22 orná půda a část pozemku parcela č. 1193/26 orná půda v katastrálním území 
Chválkovice, obec Olomouc a ve vlastnictví statutárního města Olomouc, o  souhrnné 
velikosti obou směňovaných dílů 117 m2. Směna bude realizována bez cenového doplatku, 
dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parcela č. 700/1 orná půda v katastrálním 
území Nemilany, obec Olomouc o velikosti cca 177 m2 ve vlastnictví České republiky, 
správě Pozemkového fondu ČR, a to za cenu dle znaleckého posudku (cenu obvyklou), 
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aktuálního ke dni podpisu kupní smlouvy, a s Metropolitní kapitulou u sv. Václava                   
v Olomouci, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
přípojky kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 94 zahrada v k. ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním přípojky kanalizačního vedení, 
který je ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
přípojky kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 97/1 ostatní plocha v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním přípojky kanalizačního 
vedení, který je ve výlučném vlastnictví paní xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
9. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
přípojky kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 361/1 orná půda v k. ú. Topolany u 
Olomouce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním přípojky kanalizačního 
vedení, který je ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 8 předložené 
důvodové zprávy. 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 380/21 orná půda  a parc.č. 377 zahrada, oba        
v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek 
v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním 
kanalizačního vedení, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu číslo 9 předložené 
důvodové zprávy. 
 
11. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 364/2 zahrada v k. ú. Topolany u Olomouce, obec 
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, který je ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, 
dle bodu číslo 10 předložené důvodové zprávy. 
 
12. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 380/15 orná půda v k. ú. Topolany u Olomouce, 
obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, který je ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle 
důvodové zprávy, dle bodu číslo 11 předložené důvodové zprávy. 
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13. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 420/3 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, který je ve 
vlastnictví pana xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně, 
dle bodu číslo 12 předložené důvodové zprávy. 
 
14. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 420/75 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc a 
v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, 
údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, který je ve vlastnictví paní  
xxxxxxxxxx. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové 
zprávy, dle bodu číslo 13 předložené důvodové zprávy. 
 
15. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby se společností SMP Net, s.r.o. k pozemkům parc.č. 136/3 ostatní plocha, parc.č. 1115 
ostatní plocha a parc.č. 1231/6 ostatní plocha, všechny v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc, kdy obsah věcného břemene bude spočívat, v právu 
zřídit a provozovat plynárenská zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky            
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za 
cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 14 předložené důvodové zprávy. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy k části pozemku parc.č. 416/9 orná půda o velikosti cca 990 m2       
v katastrálním území Povel, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 600,- Kč/m2 pozemku, za podmínky úhrady kupní ceny bezprostředně po podpisu 
kupní smlouvy, dle bodu číslo 15 předložené důvodové zprávy. 
 
17. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 420/2 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti se zřízením, 
provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, který je ve 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, 
Praha, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Brno. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 16 předložené 
důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxx 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. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodat budovu č. p. 616 (Hněvotínská 18) stojící na pozemku parc. č. st. 700, 
zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
587 m2 a pozemek parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1 varianty A) 
 
5. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 07. 2009 bod 4, část 2 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
nevyhovět žádosti nájemců bytů v budově Horní Lán 25 ve věci schválení záměru odprodeje  
budovy č. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. č. st. 2215/1, zastavěná plocha a 
nádvoří,  a pozemku parc. č. 913/72, ostatní plocha,  vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
záměr prodat budovu č. p. 1202 (Horní Lán 25) s pozemkem parc. č. st. 2215/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, a pozemek parc. č. 913/72, ostatní plocha,  o výměře    
85 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 743/2 v domě č. p. 743 (Wanklova 4) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 657/6968 na společných částech domu č. p. 743 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 657/6968 na pozemku parc. č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx za kupní cenu 820.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
8. revokuje 
své usnesení ze dne 11. 08. 2009 bod 7, část 33 a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/33 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 318/40311 na společných částech budovy č. p. 727 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 318/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Kamile 
Richterové, za kupní cenu ve výši 206.700,- Kč,  z toho za jednotku ve výši 203.828,- Kč, za 
pozemek 2.144,- Kč a náklady 728,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, 
odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 
celkem 206.700,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy 
bod 3.2. varianty B) 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1000/17 v domě č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. P. 
Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na 
společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem ve výši 478.500,- Kč, z toho jednotka 472.909,- Kč, 
pozemek 2.091,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3. 
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10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o., zastoupené jednatelem 
xxxxxxxxxx, ve věci odprodeje bytové jednotky č. 1000/17 v domě č. p. 998, 999, 1000, 
1001, 1002, 1003 (I. P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 315/77747 na společných částech domu č. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 315/77747 na pozemku parc. č. st. 1308, 1309, 
1310, 1311, 1312, 1313, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 3.3. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č.  714/12 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech 
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a 
nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem ve výši 703.500,- Kč, z toho jednotka 695.442,- Kč, pozemek 4.558,- Kč a 
náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o., zastoupené jednatelem 
xxxxxxxxxx, ve věci odprodeje bytové jednotky č.  714/12 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 
718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem            o velikosti 
672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 
933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod 3.4. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za ideální podíl 1103/8619 na budově č. p. 141, 142 
(Hrnčířská 38A, 38) stojící na pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří,  vše       
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní xxxxxxxxxx, a to do 08. 11. 2009, dle důvodové 
zprávy bod 4.1. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/44 v domě č. p. 726 
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na společných částech 
domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 742/39592 na pozemku parc. č. st. 
801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxx, a to do 30. 11. 2009, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
15. souhlasí 
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce               
v domech, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
 
5 Informace o vlastnictví budov statutárního m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
 
b) na 2 roky, 1 rok s nájemci - DPS: 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc – 1 rok 
 
c) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxx, Tř. Svornosti 1, Olomouc 
 
d) na  1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc  
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc, č.b. 50 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23 Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 5 a, b, c, d)   
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  6) 
 
3. přechodem nájmu: 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a,b,c,  
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4.  s výměnou bytů :  
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc 1+3 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc, 1+1 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty :  
a) Dolní náměstí 2, Olomouc, velikosti 1+kk, č.b. 11 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
a) 
b) Černá cesta 33, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 32 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
b) 
c) Opletalova 1, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1c) 
d) Jiráskova 10B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 6 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
e) Hněvotínská 13, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
a) 
f)  Rožňavská 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 b) 
g) Rožňavská 16, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 8 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 c) 
h) Dolní náměstí 26, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
d )  
ch) Ostružnická 32, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 4 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
e) 
i) Tř. Svobody 25, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 11 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 f) 
j) Masarykova 58, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 14 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  3 
g) 
k) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 18 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 h) 
l) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 48 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 ch) 
m) Družební 13, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 12 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 i) 
n) Masarykova 22, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 12 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 3 
j) 
o)  Přichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, č.b. 36 se xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
4 a)  
p) Pol. vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 15 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 b)  
q) Černá cesta 31, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 19 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
c)  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
7 Změna člena statutárních orgán ů Bytových družstev  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu člena statutárních orgánů Bytových družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
odvolat člena představenstva Bytových družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova dle DZ 
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4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit jmenování do funkce člena představenstva Bytových družstev Olomouc, Jižní            
a Jiráskova dle DZ 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9068 - 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 „Stavební úpravy mostu přes řeku Bystřici v Olomouci, Jeremenkova ul.“ 
archivní číslo 9068. 
 
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. 
 
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. 
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10 Veřejná zakázka č. 9028 - 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 „Turistický multimediální průvodce Olomoucí “ archivní číslo 
9028. 
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  Jana Holpucha, RNDr., Ph.D.k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
11 Veřejná zakázka č. 9079 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce bytového domu Purkyňova 3, Olomouc“ archivní číslo 9079 uchazeči dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
2. vylu čuje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče, který nesplnil kvalifikaci v 
požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v důvodové 
zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 4. 
 
 
 
 
12 Vydání souboru zm ěn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat soubor změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
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3. ukládá 
předložit návrh na vydání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc na zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 6. 
 
 
 
13 Vydání zm ěny č. 2 regula čního plánu sídlišt ě Povel-Čtvrtky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vydat změnu č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky 
 
3. ukládá 
předložit návrh na vydání změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky na jednání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 7. 
 
 
 
14 Návrh zadání souboru zm ěn č. VI regula čního plánu MP R 

Olomouc.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
Předložit návrh Zadání souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc dle přílohy 
důvodové zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Zadání souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc v rozsahu dle přílohy důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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15 Pořízení změny č. VII regula čního plánu MPR Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání ZMO návrh na pořízení změny č.VII regulačního plánu MPR Olomouc 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 PZ Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vstup investora do PZ Šlechtitelů dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Úprava smlouvy o nájmu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 1 vozidlo f. MENPOS v ul. B. Němcové dle 
důvodové zprávy ad A) 
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3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání pro 1 vozidlo papírnictví v ul. Polská dle důvodové 
zprávy ad B) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
19 Aktuální opravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
bere na vědomí 
 
2. ukládá 
předložit návrh variantního řešení obnovy povrchu ulice Kosinova a Nábřeží Přemyslovců 
včetně nacenění 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
3. ukládá 
zpracovat návrh na odstranění lávky pro pěší nad tratí ČD na ulici Václavkova včetně 
zabezpečení přechodu pro pěší přes železniční trať  
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
 
20 Využití finan ční podpory v roce 2008 u Smash Gym Kickbox, 

o.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Využití finan ční podpory v roce 2008 - Karel Ťulpa  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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22 Využití finan ční podpory v roce 2008 u FIGURE SKATING CLUB 

o.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 Využití podpory poskytnuté na projekt „Rekonstrukce  

kaponiery ve fortu Radíkov“ v roce 2008          
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Dopln ění Plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a 

kontroly na rok 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doplnění Plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2009 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Malá parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zahájením realizace akcí dle bodů 1, 2, 3 předložené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
zahájit realizaci akcí dle bodů 1, 2, 3 předložené důvodové zprávy 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Výstavišt ě Flora - využití sálu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem investic a RNDr. Janem Holpuchem, 
PhD., náměstkem primátora 
předložit návrh optimální varianty rekonstrukce Výstaviště Flora Olomouc 
T: 13. 10. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru investic 

 
  
 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 Značení historických dom ů a památek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podání žádosti projektu "Jednotný systém značení památek a památných domů" do 
vyhlášené výzvy v rámci IPRÚ Olomouc (ROP Střední Morava, oblast podpory 3.1 
Integrovaný rozvoj cestovního ruchu) 
 
3. schvaluje 
složení přípravného a realizačního týmu dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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28 IPRM Revitalizace a regenerace sídlišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
text a podmínky výzev k podávání žádostí o dotaci v rámci IPRM Revitalizace a regenerace 
sídliště pro opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě 
rekreačních dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a pro opatření 1.2  Budování či modernizace 
volně přístupných rekreačních ploch dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s vyhlášením výzvy č. 1 pro opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch 
kromě rekreačních  a s vyhlášením výzvy č. 2  pro opatření 1.2 Budování či modernizace 
volně přístupných rekreačních ploch  v termínu 03.09. 2009 
 
4. souhlasí 
s dalším postupem v rámci realizace IPRM Revitalizace a regenerace sídliště dle bodu č. 6 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Oprava vojenského h řbitova v Černoví ře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přijetím dotace ve výši 1.569 tis. Kč na realizaci projektu "Oprava vojenského hřbitova v 
Černovíře"  
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace 
 
4. souhlasí 
s postupem obnovy vojenského hřbitova v Černovíře dle bodu 5. důvodové zprávy 
 
5. souhlasí 
s podáním žádosti o státní účelovou dotaci z dotačního programu Ministerstva obrany České 
republiky na zabezpečení péče o válečné hroby dle bodů 4. a 5. důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
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30 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 přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 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 
 
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: 26. 
 
 
 
 
32 Rozpočtové zm ěny  -  úspory ve výdajích rozpo čtu SmOl v roce 

2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 z důvodové zprávy vyplývající 
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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: 26. 1. 
 
 
 
33 Organiza ční postup p řípravy rozpo čtu SmOl na rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
organizační postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2010 
 
2. schvaluje 
organizační postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2010 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
34 Návrh Z řizovací listiny p. o. H řbitovy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Hřbitovy města Olomouce, příspěvkovou organizaci   
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč  
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
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35 Návrh Z řizovací listiny p. o. ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Zoologickou zahradu Olomouc, příspěvkovou organizaci 
b) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k udělení písemného souhlasu s 
povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
 
36 Návrh Z řizovací listiny p. o. Moravská filharmonie Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Moravskou filharmonii Olomouc, příspěvkovou organizaci 
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
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37 Návrh Z řizovací listiny p. o. Divadlo hudby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Divadlo hudby Olomouc, příspěvkovou organizaci 
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
 
38 Návrh Z řizovací listiny p. o. Moravské divadlo Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis.Kč do 500 tis. Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Moravské divadlo Olomouc příspěvkovou organizaci 
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis.Kč do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
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39 Návrh Z řizovací listiny p. o. Správa les ů města Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Správu lesů města Olomouce 
b) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora Mgr. Svatopluka Ščudlíka k udělení písemného souhlasu s 
povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
40 Návrh Z řizovací listiny p. o. Knihovna m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
a) s předloženou důvodovou zprávou 
b) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro 
přijetí účelově určených darů 
c) s pověřením náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného 
souhlasu s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
a) nové znění Zřizovací listiny pro Knihovnu města Olomouce příspěvkovou organizaci 
b) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k podpisu souhlasu pro přijetí 
účelově určených darů 
c) pověření náměstka primátora RNDr. Jana Holpucha Ph.D k udělení písemného souhlasu 
s povolením nákupu majetku ve výši od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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41 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: 35. 
 
 
 
42 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedících dle důvodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
3. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 39 přísedících Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2009 - 2013 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 36. 
 
 
 
43 Oslavy 17.listopadu -  program pro delegace z partnerských 

měst  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
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44 Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 20. zasedání ZMO: na pondělí 21. 9. 2009 od 9.00 hodin 
- místo konání  20. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 20. zasedání ZMO dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
 
45 Kapitálový vstup SmOl do SK Sigma Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky 300 000,- Kč do soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy a její 
následné vykrytí 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
46 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změna v odboru 

ekonomickém Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změnu v odboru ekonomickém dle předložené důvodové zprávy s účinností 
od 2. 9. 2009 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
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47 Organiza ční záležitosti - organiza ční změny v MPO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci organizační změny v rámci MPO dle předloženého bodu 2) důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
ředitele MPO realizací vyhlášení výběrového řízení 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 40. 1. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


