
 

USNESENÍ 
 

z 80. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 15. 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  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 15. 9. 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 708 ostat. pl. o výměře cca 29 m2         
v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 708 bude 
upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 498 m2         
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 180 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
4. záměr odprodat pozemek parc. č. 862/161 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 
5. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře cca 6 m2         
v k. ú. Droždín, obec Olomouc. Výměra části předmětného pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
6. pronájem části pozemku parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 1 450 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxx,  a panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.5. 
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7. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 173 m2 a parc. č. 818/2 ostat. 
pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
8. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 303 m2 a parc. č. 818/2 ostat. 
pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
9. pronájem části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 317 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
10. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 375 m2 a parc. č. 141 orná 
půda o výměře 216 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6.  
 
11. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 91 m2 a parc. č. 141 orná 
půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
12. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 81 m2 a parc. č. 141 orná 
půda o výměře 203 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
13. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 181 m2, parc. č. 141 orná 
půda o výměře 195 m2 a parc. č. 818/2 ostat. pl. o výměře 11 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
14. pronájem částí pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 267 m2 a parc. č. 818/2 
ostat. pl. o výměře 3 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 2.6. 
 
15. pronájem částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 233 m2 a parc. č. 818/2 
ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
16. pronájem částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 278 m2 a parc. č. 818/2 
ostat. pl. o výměře 16 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
17. pronájem částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 338 m2 a parc. č. 818/2 
ostat. pl. o výměře 21 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx a panu 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
18. pronájem částí pozemků parc. č. 140/20 orná půda o výměře 269 m2 a parc. č. 818/2 
ostat. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
19. pronájem části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 11 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Hodolany panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
20. pronájem pozemku parc. č. 453/2 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Hlubočky, obec 
Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7.  
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21. pronájem pozemků parc. č. 394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a parc. č. 
655/24 zahrada o výměře 855 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 100 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
23. pronájem část pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 225 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
24. pronájem část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
25. pronájem pozemku parc. č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
26. pronájem části pozemku parc.  č. 42/9 zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 247/1 ostatní  plocha o výměře 30 m2 v  k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
28. pronájem části pozemku parc. č. 126/2 ostat. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
29. pronájem pozemků parc. č. 1070/58 o výměře 2067 m2, parc. č. 1130/6 o výměře 3942 
m2, vše orná půda, pozemku parc. č. 1146/4 ost. pl. o výměře 137 m2, pozemku parc. č. 
1070/63 vodní plocha o výměře 9 m2 a částí pozemků parc. č. 479/1 o výměře 3078 m2, 
parc. č. 479/37 o výměře 761 m2, parc. č. 910/11 o výměře 4704 m2, parc. č. 1125/79 o 
výměře 1126 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti AGRA 
Chválkovice, spol. s r. o.  dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 399/77 ostat. pl. a parc. č. 399/36 zahrada, vše v k. ú. 
Hodolany,  obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 
 
31. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN  na pozemcích parc. č. st. 9 zast. pl. a parc. č. 395 zahrada, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové 
zprávy bod č. 2.18. 
 
32. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování elektrického 
nadzemního vedení VVN 110 kV nad pozemky parc. č. 643/5, parc. č. 700/14, parc. č. 732/9, 
parc. č. 772/31, parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. č. 1170/25, parc. č. 1170/31, parc. č. 
1193/5 vše orná půda, parc. č. 1038/1 trv. travní porost, parc. č. 1119/4, parc. č. 1247/164, 
parc. 1247/167, parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/178 a parc. č. 1247/123, vše ostat. pl., vše v 
k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 440/2 ostat. pl. v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-
Tážaly, parc. č. 894/15, parc. č. 899/6, parc. č. 1000/24, parc. č. 1210/4 vše orná půda, parc. 
č. 1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 1208/4 vše ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
parc. č. 1800/53, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, 
parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13 vše orná půda, parc. č. 1798/2, parc. č. 1967/6, parc. č. 
1967/7, parc. č. 1967/8 vše ostat. pl., parc. č. 1912/10 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.19. 
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33. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování elektrického nadzemního vedení VVN 110 kV nad pozemky parc. č. 
643/5, parc. č. 700/14, parc. č. 732/9, parc. č. 772/31, parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. 
č. 1170/25, parc. č. 1170/31, parc. č. 1193/5 vše orná půda, parc. č. 1038/1 trv. travní porost, 
parc. č. 1119/4, parc. č. 1247/164, parc. 1247/167, parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/178 a 
parc. č. 1247/123, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 440/2 ostat. pl. 
v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, parc. č. 894/15, parc. č. 899/6, parc. č. 1000/24, 
parc. č. 1210/4 vše orná půda, parc. č. 1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 1208/4 vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 1800/53, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, 
parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13 vše orná půda, parc. 
č. 1798/2, parc. č. 1967/6, parc. č. 1967/7, parc. č. 1967/8 vše ostat. pl., parc. č. 1912/10 
vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
34. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování elektrického 
nadzemního vedení VVN 110 kV nad pozemkem parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.19. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování elektrického nadzemního vedení VVN 110 kV nad pozemkem parc. 
č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  podzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 72 ostat. pl. v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování podzemního  kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 72 ostat. pl. 
v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
38. doplnění smluvních podmínek při odprodeji části pozemku parc. č. 604/1 ostat. pl.            
o výměře 26 m2 (dle GP parc. č. 604/8) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
39. doplnění smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. st. 1208/12 zast. pl.            
o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 4.5.   
 
40. pronájem částí pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 
orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
4.12. 
 
41. pronájem pozemků parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, 
vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ Reality s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 4.21. 
 
42. pronájem nebytových prostor o výměře 85 m2 v budově č. p. 989 na pozemku parc. č. st. 
1131 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc (tř. Kosmonautů 989/8) ve vlastnictví společnosti První 
kapitálová společnost, a.s. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
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2. nevyhovuje žádosti 
1. společnosti TRADIX UH, a. s. o pronájem části pozemku parc. č. 804/10 ostat. pl.              
o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
2. paní xxxxxxxxxx o udělení souhlasu se vstupem na pozemek parc. č. 954/1 ost. plocha o 
výměře 2 366 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem dovozu a odvozu stavebního 
materiálu a nářadí cca 2 x denně pro rekonstrukci půdních prostor domů Na Bystřičce 4  a 
Masarykova 24A na dobu od 16. 9. 2009 do 30. 11. 2009 za podmínky uvedení pozemku do 
původního stavu dle důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 
3. pana xxxxxxxxxx o prominutí, snížení výše nájemného u pronájmu části pozemku parc. č. 
938/1 ostat. pl. o výměře 6,5 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.3. 
 
4. společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r. o. o pronájem částí pozemků parc. č. 479/1         
o výměře 544 m2, parc. č. 479/37 o výměře 133 m2, parc. č. 910/11 o výměře 271 m2, parc. 
č. 1125/79 o výměře 368 m2, vše orná půda v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
5. pana xxxxxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 910/11 o výměře 4975 m2,  parc. č. 910/29 
o výměře 9851 m2 a parc. č. 910/15 o výměře 5770 m2, vše orná půda  v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 651 
m2 a parc. č. 451/4 ostatní plocha o výměře 6 758 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
2. výkup pozemku parc. č. 306/18 orná půda o výměře 993 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc z vlastnictví Římskokatolické farnosti Olomouc - Holice do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 794 400,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8. 
 
3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 387/3 ostatní plocha o výměře 187 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  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 se 
společností MEKOS GROUP a.s.  při kupní ceně 350,- Kč/m2, tj. celkem 706 300,- Kč za 
podmínek dle důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda   
o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. 
o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností HOPI 
POPI, a.s. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2, tj. 1 756 650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.12. 
 
6. odprodej části pozemku parc. č. 619 ostat. pl. (dle GP parc. č. 619/2) o výměře 38 m2        
v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu  ve výši 67 780,-
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
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7. odprodej části pozemku parc. č. 987/12 ostat. pl. o výměře 154 m2 (dle GP parc. č. 
987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Fe Produkt, a.s. za kupní cenu ve výši  
192 838,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 1928/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1928/5 ostat. pl.)            
o výměře 105 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti SMP Net, s.r.o. za 
kupní cenu ve výši 123 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/6 zahrada) o výměře 
381 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 49 643,- 
Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
10. odprodej pozemků části 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, části 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. 
za kupní cenu ve výši 4 219 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
11. odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 541/5 ostat. pl.)               
o výměře 34 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 67 498,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
12. odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 
a pozemku parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 69 409,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.19. 
 
13. odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 33 390,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.20.  
 
14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 
a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc se 
společností SPZ Reality s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 705 400,- Kč, tj. 500,- Kč/m2 + 
náklady 1 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
15. odprodej pozemku  parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 
1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.793,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.22. 
 
16. odprodej pozemku parc. č.  st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č.  
1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64.801,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.23. 
 
17. odprodej  části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 346 m2 (dle GP parc. č. 
1729/4) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46. 
619,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.24.  
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 971 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 253 222,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.25.  
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19. směnu pozemku parc. č. st. 914/1 zast. pl. o výměře 434 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 235/24 orná půda        
o celkové výměře 436 m2 (dle GP parc. č. 235/67 o výměře 100 m2, parc. č. 235/68              
o výměře 261 m2, parc. č. 235/69 o výměře 9 m2, parc. č. 235/70 o výměře 10 m2, parc. č. 
235/71 o výměře 36 m2 a parc. č. 235/80 o výměře 20 m2) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti STAFOS spol. s r.o. bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod 
č. 4.26.  
 
20. odprodej pozemku 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 za kupní cenu ve výši 152 470,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.27.  
 
21. odprodej pozemku parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 
1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  63.793,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.29. 
 
22. výkup objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši          
1 880 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní xxxxxxxxxx o směnu pozemku parc. č. 504/15 ostat. pl. o výměře        75 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxx za části pozemku parc. č. 708 
ostat. pl. o výměře 35 m2 a 1 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 377/84 orná půda o výměře 
250 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 
977 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
4. žádosti společnosti ROSPOL s.r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009, 
bod programu 5, bod 51 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 246/1 
ostat. pl. o výměře 206 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu názvu společnosti ze společnosti St. Hubert s.r.o. na společnost 
Dražby.net s.r.o. a schválit uzavření dodatku smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle 
důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
6. uděluje 
souhlas panu xxxxxxxxxx s využitím části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 300 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc pro uspořádání kulturní akce Divadla na koních za podmínek 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
7. bere na v ědomí 
1. smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 910/29 orná půda o výměře o výměře 9 851 m2 a  
parc. č. 910/15 orná půda o výměře 5 770 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a 
uzavření nových smluv o nájmu na části  pozemku parc. č. 910/29 orná půda o výměře 9407 
m2 a části pozemku parc. č. 910/15 orná půda o výměře 5607 m2, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc za stávajících smluvních podmínek s tím, že nájemce je povinen zaplatit 
pronajímateli náhradu za užívání pozemků odpovídající schválenému nájemnému za dva 
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roky zpětně před účinností smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 
2. změnu názvu společnosti ze společnosti St. Hubert s.r.o. na společnost Dražby.net s.r.o. a 
schvaluje uzavření dodatku smlouvy o nájmu dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
8. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod 2.39. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
2. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu  9, bod  2.39.  ve věci  schválení 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1000/31 orná půda v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.19. 
 
3. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod 2.39. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. č. 643/5, parc. č. 700/14, parc. č. 732/9, parc. č. 772/31, 
parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. č. 1170/25, parc. č. 1170/31, parc. č. 1193/5 vše orná 
půda, parc. č. 1038/1 trv. travní porost, parc. č. 1119/4, parc. č. 1247/164, parc. 1247/167, 
parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/178 vše ostat. pl., vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. 
č. 440/2 ostat. pl. v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, parc. č. 894/15, parc. č. 899/6, 
parc. č. 1000/24, parc. č. 1210/4 vše orná půda, parc. č. 1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 
1208/4 vše ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 1800/53, parc. č. 1800/59, 
parc. č. 1800/61, parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13 vše 
orná půda, parc. č. 1798/2, parc. č. 1967/6, parc. č. 1967/7, parc. č. 1967/8 vše ostat. pl., 
parc. č. 1912/10 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
4. usnesení RMO dne 24. 3. 2009, bod programu  9, bod  2.39. ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 643/5, parc. č. 700/14, parc. č. 
732/9, parc. č. 772/31, parc. č. 1115/4, parc. č. 1120/19, parc. č. 1170/25, parc. č. 1170/31, 
parc. č. 1193/5 vše orná půda, parc. č. 1038/1 trv. travní porost, parc. č. 1119/4, parc. č. 
1247/164, parc. 1247/167, parc. č. 1247/171, parc. č. 1247/178 vše ostat. pl., vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 440/2 ostat. pl. v k. ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, 
parc. č. 894/15, parc. č. 899/6, parc. č. 1000/24, parc. č. 1210/4 vše orná půda, parc. č. 
1201, parc. č. 1206/3, parc. č. 1208/4 vše ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, 
parc. č. 1800/53, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, parc. č. 1843/170, parc. č. 1843/176, 
parc. č. 1965/10, parc. č. 1965/13 vše orná půda, parc. č. 1798/2, parc. č. 1967/6, parc. č. 
1967/7, parc. č. 1967/8 vše ostat. pl., parc. č. 1912/10 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.19. 
 
5. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.35. ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemku parc. č. 1247/123 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – rozšíření pozemků dotčených věcným 
břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
6. usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, bod programu 2, bod 2.35. ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 1247/123 ostat. pl. v k. ú. 
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Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - rozšíření pozemků 
dotčených věcným břemenem a změnu smluvních podmínek dle důvodové zprávy  bod č. 
2.19. 
 
7. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 2.34 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 72 ostat. pl. v  k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s.   dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
8. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 2.34 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování   kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 72 ostat. pl. v  k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 
2.20. 
 
9. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 4.9. ve věci doporučení ZMO 
schválit uzavření dodatku ke zřizovací listině Zoologické zahrady Olomouc, příspěvkové 
organizace dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne  23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci schválení výkupu 
objektu č. p. 385 s pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. usnesení ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 22 ve věci trvání na usnesení ZMO 
ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci schválení výkupu objektu č. p. 385 s 
pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 350 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 1.2.   
 
3. usnesení ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 22 ve věci nevyhovění žádosti 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 
23. 6. 2008, bod programu 4, bod 8 ve věci výše kupní ceny u výkupu objektu č. p. 385 s 
pozemkem parc. č. st. 393 zast. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce a o schválení kupní ceny ve výši 1 880 000,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu  umístění  a provozování 
kanalizačního vedení na pozemku parc.č. 634/40 ostatní plocha, parc.č. 634/88 ostatní 
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plocha a parc.č. 634/89 ostatní plocha, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc a v právu vstupu a 
vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami, údržbou, 
změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost 
hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a 
za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/17 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx, 
dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přeložka sběrače C“ na pozemku parc.č. 401/18 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxx, 
dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parcela č. 759/1 (velikost pronajaté plochy 120 
m2) a parcela č. 761/5 (velikost pronajaté plochy 52 m2) v katastrálním území Chomoutov, 
obec Olomouc, a ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., na dobu realizace investiční akce 
„Poděbrady – Chomoutov, lávka“, a to za cenu v celkové výši 16,50 Kč denně, dle bodu číslo 
4 předložené důvodové zprávy. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 575/1 ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 575/2 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/3 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/11 ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 575/38 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, 
parc.č. 51/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 613/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České 
republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jak 
je pro toto katastrální území zapsáno na LV č.  60000, a to za následujících podmínek, 
uvedených ve smlouvě:  
 
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou předmětem bezúplatného převodu, 
řádně pečovat, užívat je pouze k účelům, ke kterým slouží v době uzavření smlouvy       
o bezúplatném převodu, v  souladu s  veřejným zájmem spočívajícím v zajištění a zachování 
obecného užívání pozemků, které patří do obytné zóny v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, a tvoří plochu veřejného prostranství kolem obytných domů, obchodů a dalších 
objektů občanské vybavenosti. Nabyvatel se dále zavazuje, že tyto nemovitosti nebude 
využívat ke komerčním účelům, či jiným výdělečným účelům a ani je nepřenechá k takovým 
účelům třetím osobám, a že předmětné nemovitosti nezcizí.   
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce 
před uplynutím stanovené lhůty, dle odst. 7 (tj. 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí), dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, 
kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle 
tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. 
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty 
převodcem písemně vyzván. 
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady převodce na vypracování 
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 
uhradit i tyto náklady převodci ve lhůtě a po výzvě uvedené v odst. 3 (tj. ve lhůtě 15 dnů 
poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván). 
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty (10 let od právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) kontrolovat, zda jsou všechny omezující 
podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci 
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poskytnout odpovídající součinnost.  
6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé stanovené lhůty (tj. 
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) předat převodci 
písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož 
zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí 
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 75 450 Kč do 30-ti dnů poté, kdy bude k zaplacení 
převodcem písemně vyzván. 
7. Nabyvatel je povinen omezující podmínky uvedené v ustanoveních tohoto článku 
dodržovat po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. 
 
a  
 
současně schválení stanoviska, že statutární město Olomouc nemá zájem o úplatný převod 
pozemků parc.č. 575/1 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/2 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 
575/3 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/11 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/38 ostatní 
plocha, zeleň, parc.č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 51/4 ostatní plocha, jiná plocha a 
parc.č. 613/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním území Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jak je pro toto katastrální území zapsáno na 
LV č.  60000, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které bude spočívat           
v právu umístění a provozování kanalizačního sběrače na předmětném pozemku a v právu 
vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou, 
změnami nebo odstraněním tohoto zařízení, a to na pozemku parc.č. 397 ostatní plocha       
v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve 
správě Střední školy polytechnické. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu 
neurčitou, dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
které bude spočívat v právu umístění a provozování stavby „Přeložka kanalizačního sběrače 
C“ a v právu vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, opravami, 
údržbou, změnami nebo odstraněním této stavby, a to na pozemku parc.č. 718/12 ostatní 
plocha (na kterém je umístěna stavba silnice I/35) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za úplatu ve 
výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Prodej dom ů + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2,       
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej ideální 1/2 pozemku parc. č. 317/12, zahrada, o výměře 472 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 156.500,- Kč, z toho pozemek 152.500,- 
Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 412/1, zahrada, o výměře 604 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 366/10, za kupní cenu celkem 379.500,- Kč, 
z toho pozemek 377.500,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem paní xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, vlastníků domu Na Vozovce 12 – 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, ve věci prodeje pozemku parc. č. 412/1, zahrada, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 412/2, zahrada, o výměře 853 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
na dvě části na základě geometrického plánu č. 1598-23/2009 pod novým označením, a to: 
- parc. č. 412/2, o výměře 711 m2, Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé  
366/10 za kupní cenu celkem 447.925,- Kč, z toho pozemek 444.375,- Kč a náklady 3.550,- 
Kč, 
- parc. č. 412/4, o výměře 141 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:  
ideální 6/9 Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 366/10 za 61.117,- Kč, ideální 1/9 
do SJM xxxxxxxxxx za 10.186,- Kč, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za 10.186,- Kč a ideální 1/9 
xxxxxxxxxx za 10.186,- Kč, kupní cena celkem 91.675,- Kč, z toho pozemek 88.125,- Kč a 
náklady 3.550,- Kč,  
dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
7. revokuje 
své usnesení ze dne 11. 08. 2009, bod 7, část 11, ve věci prodeje stavby bez čp/če garáže 
na pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2374, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do SJM 
xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 73.200,- Kč, z toho garáž za 30.000,- Kč, pozemek za 
40.000,- Kč a náklady 3.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 73.200,- Kč, z toho garáž za 30.000,- Kč, 
pozemek za 40.000,- Kč a náklady 3.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxx ve věci pronájmu stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 2374, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 32 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci prodeje stavby bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 
2374, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2374, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 32 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 22. 06. 2009, bod 5, část 7, ve věci prodeje pozemku parc. č. 414/4, 
zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:  
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ideální 1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 
xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, ideální 1/5 do SJM manželům xxxxxxxxxx  za 20.136,- Kč a 
ideální 1/5 do SJM manželům xxxxxxxxxx za 20.136,- Kč, kupní cena celkem 100.680,- Kč, z 
toho pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství 
vlastníků jednotek Masarykova č.p. 873, Olomouc, kupní cena celkem 100.680,- Kč, z toho 
pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 8, ve věci prodeje pozemku parc. č. 2152, 
ostatní plocha, o výměře 1189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického 
plánu č. 1546-334/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé díly pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 2152/1, ostatní plocha, o výměře 723 m2, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 473.568,- Kč, z toho 
pozemek 469.950,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/2, ostatní plocha, o výměře 74 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- Kč, a  ideální 1/2 pozemku 
Společenství vlastníků bytů a domů Polívkova č.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 25.859,- Kč, 
kupní cena celkem 51.718,- Kč, z toho pozemek 48.100,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/3, ostatní plocha, o výměře 392 m2,  Společenství vlastníků 
bytů a domů Polívkova č.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- Kč, z toho 
pozemek 254.800,- Kč a náklady 3.618,- Kč,  
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 9, ve věci prodeje vstupní zděné brány stojící 
na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 brány Společenství 
vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, a ideální 
1/2 brány Společenství vlastníků bytů a domů Polívkova č.  4 a 6 Olomouc, za kupní cenu 
1.500,- Kč, kupní cena celkem 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, o výměře 1189 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle geometrického plánu č. 1546-334/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé 
díly pod novým označením: 
- pozemek parc. č. 2152/1, ostatní plocha, o výměře 723 m2, Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 473.568,- Kč, z toho 
pozemek 469.950,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/2, ostatní plocha, o výměře 74 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Polívkova 8, 10, Olomouc, za kupní cenu 25.859,- Kč, a  ideální 1/2 pozemku 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu 25.859,- 
Kč, kupní cena celkem 51.718,- Kč, z toho pozemek 48.100,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
- pozemek parc. č. 2152/3, ostatní plocha, o výměře 392 m2,  Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu celkem 258.418,- Kč, z toho 
pozemek 254.800,- Kč a náklady 3.618,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej vstupní zděné brány stojící na pozemku parc. č. st. 195/2 a 158/3, vše zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
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kupujících, a to ideální 1/2 brány Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, 
Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, a ideální 1/2 brány Společenství vlastníků jednotek pro 
dům Polívkova 4, 6 Olomouc, za kupní cenu 1.500,- Kč, kupní cena celkem 3.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.7. 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, o výměře 18 
m2, včetně přístřešku stojícím na pozemku parc. č. 2152, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx ve věci směny části pozemku parc. č. st. 443/1, k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9., varianta A) 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, část 13, ve věci schválení prodeje budovy č. p. 
394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 282 
m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb.,            
o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců bytů v budově Riegrova 17 o snížení kupních cen bytových jednotek, dle 
důvodové zprávy bod 2.1., varianta A) 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 394 (Riegrova 17) s pozemkem parc. č. st. 388, zastavěná plocha            
a nádvoří, o výměře 282 m2, a s pozemkem parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří,   
o výměře 14 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona č. 
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to: 
a) nebytovou jednotku č. 394/1 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem             
o velikosti 1065/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1065/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a 
pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, společnosti Moravel a.s., za kupní cenu ve výši 4.993.340,- Kč, z toho za jednotku 
4.664.920,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 285.080,- Kč, za pozemek parc. č. st. 
400/5 částku 28.250,- Kč a náklady 15.090,- Kč, 
b) nebytovou jednotku č. 394/2 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem              
o velikosti 526/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 526/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
paní xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 2.971.404,- Kč, z toho za jednotku 2.809.200,- Kč, za 
pozemek parc. č. st. 388 částku 140.800,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 13.952,- 
Kč a náklady 7.452,- Kč, 
c) bytovou jednotku č. 394/3 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1504/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem                
o velikosti 1504/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, každému jednou ideální polovinou, za kupní cenu ve výši 
3.352.589,- Kč, z toho za jednotku 2.901.557,- Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 
402.592,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 39.894,- Kč a náklady 8.546,- Kč, 
d) bytovou jednotku č. 394/4 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
1559/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem                
o velikosti 1559/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku 
parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
manželům xxxxxxxxxx,  za kupní cenu ve výši 3.475.190,- Kč, z toho za jednotku 3.007.665,- 
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Kč, za pozemek parc. č. st. 388 částku 417.315,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 
41.352,- Kč a náklady 8.858,- Kč, 
e) bytovou jednotku č. 394/5 v budově č. p. 394 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
624/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
624/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 
400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům 
xxxxxxxxxx,  za kupní cenu ve výši 1.390.969,- Kč, z toho za jednotku 1.203.838,- Kč, za 
pozemek parc. č. st. 388 částku 167.033,- Kč, za pozemek parc. č. st. 400/5 částku 16.552,- 
Kč a náklady 3.546,- Kč,  
dle důvodové zprávy bod 2.1., varianta A) 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxx o odkoupení nebytové jednotky č. 394/1 v budově č. p. 394 se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1065/5278 na společných částech budovy č. p. 394 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1065/5278 na pozemku parc. č. st. 388, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 400/5, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1., varianta A) 
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 21. 02. 2006, bod 6, část 11, ve věci schválení prodeje domu č. p. 95 
(Blažejské nám. 10) s pozemkem (dle geom. plánu č. 820-133/2005) parc. č. st. 519/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  349 m2, parc. č. 58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a 
pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, oprávněným nájemcům domu po jednotkách, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 20. 09. 2005, bod 7, část 35, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 95/3 
v bytovém domě č. p. 95 (Blažejské nám. 10) se spoluvlastnickým podílem na domě č. p. 95 
o velikosti  2428/7108 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem                
o velikosti  2428/7108 (dle geom. plánu č. 820-133/2005) k pozemku  parc. č. st. 519/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  349 m2, pozemku parc. č. 58/1, zahrada, o výměře  
40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.713.742,-
Kč, z toho za nebytovou jednotku 1.934.920,-Kč, za podíl na pozemcích 766.242,-Kč, za 
náklady 12.580,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 95/1 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1022/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1022/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.605.493,- Kč, z toho za jednotku 
2.246.103,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 353.744,- Kč, náklady 5.646,- 
Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 95/2 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, nájemcům manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.717.667,- Kč, z toho za 
jednotku 2.342.804,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 368.974,- Kč, náklady 
5.889,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
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27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech budovy č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 312 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a pozemku parc. č. 
543, ostatní plocha, o výměře 37 m2, dle geom. plánu č. 978-1098/2008, a pozemku parc. č. 
58/1, zahrada, o výměře 40 m2, a pozemku parc. č. 99/10, zahrada, o výměře 185 m2, a 
pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 8.786.000,- Kč, z 
toho za jednotku 6.400.528,- Kč, za podíl na pozemku parc. č. st. 519 částku 840.402,- Kč, 
za pozemek parc. č. 543 částku 185.370,- Kč, za pozemek parc. č. 58/1 částku 200.400,- Kč, 
za pozemek 99/10 částku 926.850,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1651 částku 225.450,- Kč, 
náklady 6.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 18. 09. 2006, bod 6, část 4, ve věci prodeje objektu bývalé trafostanice 
stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 288 m2, v k. ú. 
Povel, obec Olomouc,  Společenství vlastníků jednotek Schweitzerova 198/77, za kupní 
cenu ve výši 10.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
29. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej objektu bývalé trafostanice stojící na pozemku parc. č. st. 211, zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Schweitzerova 
198/77, za kupní cenu celkem 7.321,- Kč, z toho budova 5.000,- Kč a náklady 2.321,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.3. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 35, ve věci schválení prodeje nebytové 
jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 stojící na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 
174.171,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 111/3 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) stojící na pozemku parc. 
č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 173/18360 
na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
173/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, xxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 70.000,- Kč, z toho za jednotku 
59.774,- Kč, za pozemek 9.055,- Kč, náklady 1.171,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odložení převodu nebytové jednotky č. 338/8 v domě č. p. 338 (Ostružnická  32) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxxxx,  a xxxxxxxxxx do 31. 01. 2010, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
33. bere na v ědomí 
změnu vlastníka bytové jednotky č. 111/10 v budově č. p. 111 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jakožto oprávněného ze zřizovaných věcných břemen, dle důvodové zprávy bod 
2.6. 
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34. revokuje 
své usnesení ze dne 11. 08. 2009, bod 7, část 35, kterým doporučovala zastupitelstvu města 
schválit prodloužení splatnosti kupní ceny za ideální podíl 1087/8619 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, manželům xxxxxxxxxx, a to do 08. 11. 2009, dle 
důvodové zprávy bod 2.7. 
 
35. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 09. 2009, bod 4, část 13, kterým doporučovala zastupitelstvu města 
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 2.7. 
 
36. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 298/23 v domě č. p. 298 (Karafiátova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci - paní xxxxxxxxxx, dle 
důvodové zprávy bod 3.1. 
 
37. revokuje 
své usnesení ze dne 21. 07. 2009 bod 4, část 15, ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit prodej bytové jednotky č. 727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311  na společných částech budovy č. p. 727 a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 488.800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 727/37 v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 752/40311  na společných částech budovy č. p. 727 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/40311 na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxx , 
za kupní cenu celkem 977.600,- Kč, z toho za jednotku 970.808,- Kč, za pozemek 5.070,- Kč 
a náklady 1.722,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 
občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem 
977.600,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
39. revokuje 
své usnesení ze dne 01. 09. 2009, bod 4, část 8, ve věci doporučení 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 xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu ve výši 206.700,- Kč,  z toho za jednotku 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. 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 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 xxxxxxxxxx, za 
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kupní cenu ve výši 413.400,- Kč,  z toho za jednotku 410.528,- 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 413.400,- Kč, a 
to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
41. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 940/14, v domě č. p. 940 (Masarykova 58) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 574/13138 na společných částech domu č. p. 940 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 574/13138 na pozemku parc. č. st.1089, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt:  
Rožňavská 3, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1) 
 
3. souhlasí 
1.s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou: 
a) na 2 roky, 1 rok s nájemci (BD Jiráskova, Jižní): 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – 1 rok 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
  
 b) na 2 roky s nájemci: 
TJ Dukla Olomouc, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní náměstí 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letiště 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
ČR-Krajské řed.policie severom.kraje Olomouc, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
 
c)na 2 roky s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxx, Politických vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbar.byt 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
 
d) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 d) 
 
e) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc   
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 e) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou: 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3) 
 
3. s přechodem nájmu bytu: 
a) xxxxxxxxxx, Ostružnická 9, Olomouc 
b) xxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4 a, b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
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6 Veřejná zakázka č. 9083 - revokace zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod č. 17 usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
7 Dodávky elektrické energie pro rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
"Dodávky elektrické energie pro rok 2010". Archivní číslo 9029, uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v DZ. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 1. 
 
 
 
8 Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. vylu čuje 
v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb uchazeče MODOS spol. s r.o. pro 
nesplnění zadávacích podmínek. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
"Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace", archivní číslo 9010, uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v DZ.  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 2. 
 
 
 
 
9 Veřejná zakázka č. 9091 - 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 "Černovír - hasičská zbrojnice" archivní číslo 9091. 
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. 
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b)     v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 5. 3. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 
dle důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
11 Změna platového za řazení ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů škol dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
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12 Plavecký stadion - financování provozu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
částku dle důvodové zprávu do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. ukládá 
zahájit jednání o dodatku smlouvy s Olterm &TD o provozování plaveckého stadionu 
T: 10. 11. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 

Novotný Martin, primátor m ěsta  
Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 

 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
13 Rudolfova alej - první etapa obnovy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit nákup dřevin pro 1. etapu obnovy Rudolfovy aleje 
T: 29. 9. 2009 
O: Pokorný Vladimír, Ing., člen rady m ěsta 

Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Pokorný Vladimír, Ing., člen rady města 
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Podpora poskytovaná z rozpo čtu SmOl pro rok 2009 v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy dle důvodové zprávy 
T: 13. 10. 2009 
O: vedoucí odboru životního prost ředí 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
15 Využití finan ční podpory v roce 2008 - Kostel svatého Michala  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Využití podpory poskytnuté „Sdružení D“ v roce 200 8 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky u Knihovny 

města Olomouce v roce 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
18 Audit investi ční akce Čechovy sady - d ětské h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené Zprávy 15/2009 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
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19 Změna jízdních řádů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu jízdních řádů dle předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru dopravy informovat cestující veřejnost o změnách jízdních řádů 
T: 13. 10. 2009 
O: vedoucí odboru dopravy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
20 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 2 a 3 důvodové zprávy 
 
3. nesouhlasí 
s povolením výjimky dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
21 Komunitní plánování sociálních služeb  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
časový harmonogram procesu konzultací podle bodu 2 důvodové zprávy  
 
3. schvaluje 
navržená pravidla pro sběr připomínek podle bodu 3 důvodové zprávy  
 
4. schvaluje 
navrženou kategorizaci připomínek, rozhodovací kompetence a procesy rozhodování o 
připomínkách podle bodu 4 důvodové zprávy 
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5. souhlasí 
s předložením návrhu 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 
2010 – 2012 k veřejnému připomínkování 
 
6. schvaluje 
návrh textu dopisu primátora statutárního města Olomouce  adresovaného členům RMO, 
ZMO, ROK, ZOK, členům sociální komise RMO, zdravotní komise, komise pro prevenci 
kriminality a bezpečnost  
 
7. ukládá 
po procesu konzultací předložit RMO ke schválení návrh Komunitního plánu sociálních 
služeb  
T: 10. 11. 2009 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
22 Příspěvek na rekonstrukci krovu chrámu sv. Mo řice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny z důvodové zprávy vyplývající 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
 
23 Bezúplatný p řevod krytu CO Bezru čovy sady -  dokon čení 

realizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem smlouvy dle přílohy č.1 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce postupovat  dle návrhu řešení uvedeného v důvodové 
zprávě 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
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24 Protipovod ňové mobilní hrazení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s využitím části úroků z Povodňového fondu oprav bydlení pro nákup protipovodňového 
mobilního hrazení  
 
3. pověřuje 
zajištěním finančních prostředků na nákup protipovodňového mobilního hrazení  dle 
důvodové zprávy  
T: 29. 9. 2009 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. ukládá 
realizovat nákup mobilního protipovodňového hrazení, jako součást protipovodňové ochrany 
města Olomouce 
T: 8. 12. 2009 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
25 Tramvajová tra ť Nové Sady a lokalita Šantovka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
znění deklarace dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zajištění součinnosti při přípravě záměru tramvajové tratě na Nové Sady a záměru projektu 
Šantovka dle závěru důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
podepsat Deklaraci o spolupráci dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
T: 29. 9. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 24. 
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26 Lokalita bývalých kasáren 9. kv ětna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou koncepci dle komplexního výkresu k dopracování aktualizace územní studie 
 
3. schvaluje 
regulační podmínky plochy pro zástavbu Z1 dle předloženého konceptu č. 2 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 25. 
 
 
 
27 Výběrové řízení - ředitel MDO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. bere na v ědomí 
průběh výběrového řízení na obsazení funkce ředitele MDO, p.o. a závěrečné doporučení 
výběrové komise 
 
3. jmenuje 
k 1.1.2010 ředitelem Moravského divadla Olomouc, p.o. MUDr. Mgr. Josefa Podstatu 
 
4. ukládá 
informovat uchazeče výběrového řízení o výsledku 
T: ihned 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
28 Organiza ční záležitosti -  Dodatek č. 3 "Podpisového řádu 

statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek č. 3 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 10. 2009 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
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29 Organiza ční záležitosti -  organiza ční změny v odboru 

ekonomickém Magistrátu m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změny v odboru ekonomickém dle předložené důvodové zprávy s účinností od 
1. 12. 2009 
 
3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MmOl a MPO" 
T: 10. 11. 2009 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 2. 
 
 
 
30 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
tajemníka odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu a tajemníka příslušné odborné komise RMO 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 28. 
 
 
 
31 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 29. 
 
 
 
32 Stanovisko statutárního m ěsta Olom ouc k žádosti soukromé 

Waldorfské základní a mate řské školy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. vyslovuje 
podpůrné stanovisko ke zřízení soukromé Waldorfské základní školy a mateřské školy a k 
jejímu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení 
 
3. ukládá 
informovat žadatele o přijatém usnesení 
T: 29. 9. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 30. 
 
 
 
33 Chirurgie Řepčín - informace o návrhu investora  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
náměstkyni Haně Kaštilové Tesařové a vedoucí odboru školství PhDr. Haně Fantové 
vstoupit do jednání se společností Zdravotní a sociální služby s.r.o. a předložit Radě města 
Olomouce návrh dalšího postupu v této záležitosti 
T: 29. 9. 2009 
O: Kaštilová Tesa řová Hana, nám ěstkyn ě primátora 

vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 31. 
 
 
 
34 MFO - nabytí hmotného investi čního majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
nabytí hmotného investičního majetku dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


