
USNESENÍ 
 

z 84. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 3. 11. 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 3. 11. 2009 dle předložené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Prognóza financování roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu včetně příloh č. 1, 2, 3 
 
2. schvaluje 
závěry dle bodu F upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat závěry dle ustanovení bodu F upravené důvodové zprávy  
T: prosinec 2009 
O: vedoucí odbor ů 
 
4. nařizuje 
odvod zůstatků investičních fondů příspěvkových organizací města do rozpočtu statutárního 
města Olomouce 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Návrh rozpo čtu SmOl na rok 2010 - I. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu včetně všech příloh 
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2. žádá 
akciové společnosti s majetkovou účastí města, aby v souvislosti s projednáváním rozpočtu 
města na rok 2010 a objednávek veřejných služeb, předložily náměstkovi primátora              
J. Martinákovi provozní rozpočty svých akciových společností na příští rok 
T: 16. 11. 2009 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Rozpočtové zm ěny roku 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2009 dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce k seznámení rozpočtové změny roku 2009 dle 
důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti  
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. záměr poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 53/2 ostatní plocha o výměře        
14 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr odprodat pozemky 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 dle důvodové 
zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 770 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. 24/3 trvalý travní porost o výměře 160 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
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6. záměr odprodat pozemek parc. č. 700/10 zahrada o výměře 195 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout pozemek parc. č. 67/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. záměr pronajmout poměrnou část pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 69,50 m2      
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. záměr pronajmout pozemek parc. č. 98/1 ostat. pl. o výměře 966 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 221/43  o výměře 4148 m2 a pozemky parc. č. 
1299/6 o výměře 4 905 m2, parc. č. 1306/10 o výměře 2 532 m2, parc. č. 1306/23 o výměře 
457 m2, parc. č. 1306/34 o výměře 3 798 m2, parc. č. 1306/39 o výměře 1 891 m2, vše orná 
půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl. o výměře cca 35 m2      
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr pronajmout pozemek parc. č.  372/2 trvalý travní porost o výměře 14 291 m2        
v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
13. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu č. MAJ-PR-NS/50/2004/Kř, ve kterém dojde         
ke zúžení předmětu nájmu o pozemek parc. č. 372/2 trvalý travní porost o výměře 14 291 m2     
v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
14. přeřazení pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc z kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit do doby 
uzavření smlouvy o zřízení VB se společností Vodovod Pomoraví – svazek obcí) do 
kategorie A (pronajmout a následně odprodat pozemek fyzické osobě za účelem výstavby 
RD nebo BD) dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
15. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2   
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy 
bod č. 1.13. 
 
16. předběžný záměr odprodat části pozemků parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 7 m2           
a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 8 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc. Výměry částí 
pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 50 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
18. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2  
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
19. záměr pronajmout pozemek parc. č. st.  419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.17.   
 
20. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16  m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.18.   
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21. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. o výměře 13 m2 a část 
pozemku parc. č. 174/7 zahrada o výměře 9 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. 
Výměry částí pozemků budou upřesněny až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 
1.19. 
 
22. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 174/6 ostat. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po 
zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
23. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o celkové výměře 1 490 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
24. záměr pronajmout a následně odprodat části pozemků  parc. č. 1721/2 ost. pl. o výměře 
1 108 m2, parc. č. 1721/3 ost. pl. o výměře 2 071 m2, parc. č. 1721/6 ost. pl. o výměře      
519 m2, parc. č. 1721/32 ost. pl. o výměře 1 583 m2 a parc. č. 1721/33 ost. pl. o výměře   
217 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.22. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře 330 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č.  800/2 ost pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú.   
Slavonín, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
27. změnu smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 849/3 o výměře 18 937 m2      
a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc 
společnosti Moravia Star Invest s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
28. změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 559/3 ostat. plocha         
o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
29. uzavření dohody o narovnání s paní xxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
30. vrácení přeplatku na nájemném ve výši 274,-Kč, tj. za dva roky zpětně ode dne podání 
žádosti do 31. 12. 2009, dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
31. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc.  č. 78/22 ostatní 
plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín,  obec Olomouc uzavřené s panem  
xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
32. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha 
o výměře 13 m2 v k. ú. Olomouc-město,  obec Olomouc uzavřené se společností  STAVPAG 
s. r. o., nyní STAVPAG s. r. o. “v likvidaci“, dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
33. uzavření dodatku k nájemní smlouvě na části pozemků parc. č. 106/2 ost. pl. o výměře 
1228 m2 a parc. č. 427 zast. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.12. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 246 ostat. pl. o výměře 230 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
35. pronájem části pozemku parc. č. 335/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
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36. pronájem části pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.15. 
 
37. pronájem části pozemku parc. č. 1698/1 orná půda o výměře 302 m2 v k. ú. Holice          
u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxx a panu  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.16. 
 
38. pronájem části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 498 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 
39. pronájem části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 180 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
40. pronájem části pozemku parc. č. st. 1712 zastavěná plocha o výměře 16 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
41. pronájem 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  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
2.20. 
 
42. pronájem části 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 
společnosti ELPIS OLOMOUC, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
43. pronájem ideální části pozemku parc. č. 46, kultury zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
44. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN,  NN na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/20   
a parc. č. 730/4, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc        
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
45. změnu smluvních podmínek u úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN, přípojkových a kabelových skříní                  
na pozemcích parc. č. 1199 ostatní plocha, parc. č. 1229/15 ostatní plocha, parc. č. 979/1 
zahrada, parc. č. 978 trvalý travní porost, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
46. úplatné  zřízení  věcného břemene obsahující právo  umístění a provozování 
nadzemního vedení VN na pozemcích parc. č. 1852 ostat. pl. a parc. č. 1945 ostat. pl., vše    
v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle 
důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
47. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení  věcného břemene obsahující právo  
umístění a provozování nadzemního vedení VN na pozemcích parc. č. 1852 ostat. pl. a parc. 
č. 1945 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
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48. nové smluvní podmínky u 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. 2.28. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování nadzemního 
vedení VN na pozemcích parc. č. 1973 ostat. pl. a parc. č. 1843/99 orná půda, umístění        
a provozování sloupové trafostanice na pozemku parc. č. 1843/99 orná půda a uložení          
a provozování podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 1843/99 orná půda a parc. č. 
1843/120 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch ČR – 
Ministerstva dopravy dle důvodové zprávy bod č. 2.29.  
 
50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene obsahující právo 
umístění a provozování nadzemního vedení VN na pozemcích parc. č. 1973 ostat. pl. a parc. 
č. 1843/99 orná půda, umístění a provozování sloupové trafostanice na pozemku parc. č. 
1843/99 orná půda a uložení a provozování podzemního vedení NN na pozemcích parc. č. 
1843/99 orná půda a parc. č. 1843/120 orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch ČR – Ministerstva dopravy dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního 
řadu a kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 776/5 orná půda,  parc. č. 1145 ostat. 
pl., parc. č. 298 ostat. pl.,  parc. č. 299 ostat. pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl., parc. č. 1140 
ostat. pl., parc. č. 1226 ostat. pl. a parc. č. 1225 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc a úplatné zřízení věcného břemene uložení a provozování kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 310/6 ostat. pl., parc. č. 1145 ostat. pl. a parc. č. 776/5 orná půda, vše 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, vše ve prospěch Českého zahrádkářského svazu Osada Na 
Vyhlídce a Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slavonín dle důvodové 
zprávy bod č. 2.30. 
 
52. pronájem garážového stání č. 12 v 1. PP o výměře 20,10 m2, v budově Balbínova  č.p. 
371, č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc manželům  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
53. záměr pronajmout garážové stání č. 5 v 1. PP o výměře 21,50 m2, v budově Balbínova  
č. p. 373, č. o. 3, 5 na pozemku parc. č. st. 667 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
54. pronájem nebytového prostoru o výměře 43,30 m2 v 1. NP v budově č.p. 198 (objekt       
k bydlení) na pozemku parc. č. st. 80 zast. pl. v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
Asociaci TOM ČR, TOM 4105 TUŘI dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 
55. pronájem nebytového prostoru 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  xxxxxxxxxxxxxx                
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
56. záměr pronajmout  část pozemku parc. č. 615/19 ostat. pl. o výměře  803 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc společnosti MEKOS GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
57. ponechání pozemků prozatím v majetku města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
4.13. 
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58. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a DELTA 
INVEST,  s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.1. 
 
59. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 
parkovacích stání, budovaných v rámci stavby „Bytový dům blok „C“ – Sport bar, Herna“, 
mezi statutárním městem Olomouc  jako  budoucím  obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
60. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace a plynovodu 
budované v rámci stavby „Výstavba 3 RD a inženýrských sítí, U Solných mlýnů“, mezi 
statutárním městem Olomouc a   xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
61. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu a kanalizace budované v rámci stavby „Výstavba 3 RD a inženýrských sítí,           
U Solných mlýnů“ mezi statutárním městem Olomouc  jako  budoucím  obdarovaným 
axxxxxxxxxxxxx  jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
62. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/32/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným                   
a   xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 
63. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, plynovodu, 
obslužné komunikace včetně odbočení, veřejného osvětlení a rozvodů NN, budované            
v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro dva rodinné domy“, mezi statutárním 
městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
64. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby 
vodovodu, kanalizace, obslužné komunikace a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby 
„Inženýrské sítě a komunikace pro dva rodinné domy“, mezi statutárním městem Olomouc  
jako  budoucím  obdarovaným axxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx  jako 
budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 221/43 o výměře 49 m2     a 
pozemků parc. č. 1306/58 o výměře 4 006 m2, parc. č. 1300/29 o výměře 2 805 m2, vše 
orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
2. společnosti Agrospol Velká Bystřice s.r.o. o pronájem pozemku parc. č. 1306/29 orná 
půda o výměře 1297 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
3. paní  xxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
4. Stavebního bytového družstva Olomouc o pronájem části pozemku parc. č. 121/7 ostat. pl. 
o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
5. paní  xxxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného z části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha   
o výměře 8 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.5. 
 
6. společnosti I &C Energo a.s. o   zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22 
orná půda, par. č. 1042 ostat. plocha, par. č. 816 ostat. plocha, parc. č. 1041 ostat. plocha,  
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v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 1601/2 trvalý travní porost a parc. 
č. 1601/1 trvalý travní porost  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
7. společnosti I &C Energo a.s. o   uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  věcného 
břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemcích parc. 
č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22 orná půda, par. č. 1042 ostat. plocha, par. č. 816 ostat. 
plocha, parc. č. 1041 ostat. plocha,  v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 
1601/2 trvalý travní porost a parc. č. 1601/1 trvalý travní porost  v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 
2.24. 
 
8. paní  xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem garážového stání č. 12 v 1. PP o výměře    20,10 m2, 
v budově Balbínova  č.p. 371, č.o. 7, 9 na pozemku parc. č. st. 662 zast. pl. v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
9. společnosti MERIT GROUP a.s. o pronájem části pozemku parc. č. 615/19 ostat. pl.          
o výměře  803 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
10. společnosti Hanácká zemědělská  a. s.  o pronájem pozemků  parc. č. 289/4 o výměře 
26689 m2 a parc. č. 290/6 o výměře 13372 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Hlušovice, 
obec Hlušovice dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
11. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o udělení souhlasu s dočasným umístěním nadzemního 
vedení VVN dle důvodové zprávy (dle stanoviska OKR) dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
12. pana  xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 566/7 orná půda o výměře 
200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 15. 9. 2009, bod programu 2, bod 2.8 ve věci schválení pronájmu 
pozemku 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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod programu 2, bod 4.6 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku   parc. č. 800/2 ost pl. o výměře     
30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl.     o výměře 
40 m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
3. usnesení RMO ze dne 11. 8. 2009, bod programu 5, bod 4.17. ve věci schválení změny 
smluvních podmínek u pronájmu pozemků parc. č. 849/3 o výměře 18 937 m2 a parc. č. 
849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti 
Moravia Star Invest s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
4. část usnesení RMO ze dne 1. 9. 2009, bod programu 2, bod 2.15 ve věci schválení 
pronájmu části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 5 675 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
5. usnesení RMO ze dne 29. 9. 2009, bod programu 2, bod 2.6. ve věci schválení pronájmu 
ideální části pozemku parc. č. 46, kultury zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
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6. usnesení RMO ze dne 8. 6. 2009, bod programu 2., bod 2.13. ve věci  schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 310/6 ostat. pl., parc. č. 298 ostat. pl.,  parc. č. 1145 ostat. 
pl., parc. č. 1231/6 ostat. pl., parc. č. 1225 ostat. pl., parc. č. 1226 ostat. pl., parc. č. 1140 
ostat. pl., parc. č. 776/5 orná půda, parc. č. 299 ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc ve prospěch Českého zahrádkářského svazu Osada Na Vyhlídce a Českého 
zahrádkářského svazu, základní organizace Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
7. usnesení RMO ze dne 29. 9. 2009, bod programu 2, bod 3.3. ve věci schválení pronájmu 
nebytového prostoru 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  xxxxxxxxxxxxx za podmínek dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
8. usnesení RMO ze dne 17. 6. 2008, bod programu 3, bod 4.36. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 615/19 ost. pl. o výměře  803 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
společnosti MERIT GROUP a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
9. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008 bod programu 2, bod 4.11. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 840 m2 (část B) v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
10. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008 bod programu 2, bod 4.11. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
4. souhlasí 
1. s prodloužením termínu k předložení  pravomocného územního rozhodnutí do 30. 4. 2010 
a s prodloužením termínu k předložení pravomocného stavebního povolení do 30. 4. 2011 
při pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2        
v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 2.1. 
 
2. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2010 
u pronájmu pozemku parc. č. 150/20 orná půda o výměře 784 m2 v k. ú. Nedvězí                  
u Olomouce, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
3. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2010 
u pronájmu pozemků parc. č. 150/1 o výměře 700 m2, parc. č. 150/21 o výměře 212 m2, vše 
orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 2.7. 
 
4. s dočasným užíváním garáže o výměře 18,00 m2 na ulici Neředínská  65, na pozemku 
parc. č. st. 41 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Neředín, obec Olomouc panem xxxxxxxxxxxxxxx, 
za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
5. s postupem podle varianty a) důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
5. trvá 
1. na svém usnesení ze dne 1. 9. 2009 ve věci schválení 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. 4.7. 
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2. na svém doporučení ZMO ze dne 29. 9. 2009, tj. doporučuje ZMO revokovat usnesení 
ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 33 dodatku důvodové zprávy ve věci 
schválení odprodeje budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. 
a nádvoří o výměře 326 m2 a budovy bez č. p./č. e.  jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 
1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti 
MERIT GROUP a. s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- Kč + náklady 4 600,- Kč bez 
možnosti splátek dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
3. na svém doporučení ZMO ze dne 29. 9. 2009, tj. doporučuje ZMO nevyhovět žádosti 
společnosti MERIT GROUP a. s. o uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny v termínu 
květen 2010 dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
  
4. na svém doporučení ze dne 1. 9. 2009, tj.  doporučuje ZMO schválit 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 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. 4.20. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej budovy bez č. p./č. e. jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. a 
nádvoří o výměře 326 m2 a budovu bez č. p./č. e.  jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1340 
zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti MEKOS 
GROUP a.s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- Kč + náklady 4 600,- Kč s tím, že splatnost 
kupní ceny bude do 15. 12. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
2. směnu pozemku parc. č. 580 ostat. pl. o výměře 330 m2 a části pozemku  parc. č. 579 
orná půda (dle GP parc. č. 579/4) o výměře 627 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxx za pozemky parc. č. 221/19 orná půda o výměře 713 
m2, parc. č. 1287/1 vodní plocha o výměře 940 m2, parc. č. 1300/7 orná půda o výměře 704 
m2 a parc. č. 922/9 orná půda  o výměře 411 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxx cenový rozdíl ve výši 4 598,- Kč, tj. 11 500,- Kč –  1/2 
nákladů 6 902,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.14.   
 
3. směnu částí pozemku parc. č. 541 orná půda (dle GP  díl „a+b“) o výměře 297 m2 v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 
543/3 trvalý travní porost (dle GP díl „c“) o výměře 143 m2 a část pozemku parc. č. 515 
trvalý travní porost (dle GP díl „d“) o výměře 154 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rozdíl ve výši 46 452,- Kč, tj.  53 830,- Kč – 1/2 nákladů    
7 378,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
   
4. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/33 ostatní plocha o výměře 8 563 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 
5. odprodej pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7 990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.21. 
 
6. odprodej pozemku parc. č. 1691/99 ostat. pl. o výměře 108 m2 a části 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 společnosti Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 15 400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.22. 
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7. odprodej pozemku parc. č. 150/15 zahrada o výměře 526 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 375 060,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.23. 
 
8. odprodej části pozemku parc. č. 1045/25 ost. pl. (dle GP parc. č. st. 598 zast. pl.)               
o výměře 6 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. při kupní 
ceně ve výši 5 200,- Kč, tj. 600,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 600,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.24. 
 
9. odprodej pozemku parc. č. st. 357/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.25. 
 
10. darování částí pozemků parc. č. 1945 o výměře 19 m2 (dle GP parc. č. 1945/2)  a  parc. 
č. 1955 o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1955/4), vše ostat. pl., vše v k. ú. Holice                   
u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. souhlasit s prodloužením lhůty realizace přemístění chodníku do 31. 12. 2010 při odprodeji 
části pozemku parc. č. 53/2 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
2. souhlasit s prodloužením lhůty realizace cyklostezky do 31. 12. 2010 a schválit uzavření 
dodatku ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/2/2008/S dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
nesouhlasit s prodloužením lhůty realizace přemístění chodníku do 31. 12. 2014 při odprodeji 
části pozemku parc. č. 53/2 ostat. pl. o výměře 77 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
manželům  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti paní  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2  
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
2. žádosti manželů  Pavla  xxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, 
bod programu 4, bod 9 ve věci nevyhovění žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
části pozemku parc. č. 800/2 ost pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a 
části pozemku parc. č. 1231/1 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú.   Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
3. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1001 
ostat. pl. o výměře 1 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 
 
4. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o 
výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
5. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 639 ostat. pl. o 
výměře 17 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
6. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 78/29 ostatní plocha 
o výměře 133 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
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7. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 350/16 ostat. pl.      
o výměře 280 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 
8. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 881 trvalý travní porost         
o výměře 374 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
9. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 881 trvalý travní porost o 
výměře 374 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
10. 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 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
11. žádosti společnosti  MERIT GROUP a. s. o odprodej budovy bez č. p./č. e. jiná stavba     
s pozemkem parc. č. st. 1339 zast. pl. a nádvoří o výměře 326 m2 a budovy bez č. p./č. e.  
jiná stavba s pozemkem parc. č. st. 1340 zast. pl. a nádvoří o výměře 403 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
12. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 
2009, bod programu 5, bod 12 ve věci výše kupní ceny za 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 
dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
13. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 293/1 trvalý travní 
porost o výměře 240 m2 a pozemku parc. č. 393/4 ostat. pl. o výměře 34 m2, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pozemek parc. č. 
221/72 orná půda o výměře 2 724 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a část pozemku parc. 
č. 289/4 trvalý travní porost o výměře 12 000 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
14. žádosti manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1300/19 
orná půda o výměře 7 561 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a parc. č. 290/6 trvalý travní 
porost o výměře 13 372 m2 v k. ú. Hlušovice, obec Hlušovice z vlastnictví statutárního města 
Olomouce do vlastnictví manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.17.  
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 30 ve věci nevyhovění žádosti 
manželů  xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 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 dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
2. usnesení ZMO dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 46 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 840 m2 
(část B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely Jaromírem a Mgr. Radkou Dudovými při 
kupní ceně ve výši 1 256,- Kč/m2, tj. 1 055 040,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
3. usnesení ZMO dne 15. 9. 2008 bod programu 4, bod 46 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  611/3 zahrada o výměře        
700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s panem  xxxxxxxxxxxxxx při kupní ceně ve 
výši 1 010,- Kč/m2, tj.  707 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
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4. usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, bod programu 5, bod 8 ve věci schválení nabytí 
spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k čistírně odpadních vod typu DČB 120 včetně krytu na 
pozemku parc. č. 535/1 ost. pl. v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví 
Olomouckého kraje, ze správy Střední školy, Olomouc – Svatý Kopeček, Křičkova 4,           
do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem předmětného spoluvlastnického podílu dle důvodové zprávy bod č. 5.8. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
6 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu a dodatek důvodové zprávy 
 
2. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 48/4, zahrada, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.381 m2,  
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2. 
 
4. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. 101/7, zahrada, o výměře 67 m2, a pozemek parc. č. 101/11, 
zahrada, o výměře 275 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6. 
 
5. schvaluje 
záměr prodat vedlejší stavbu (přístřešek pro parkování osobních automobilů) a zpevněnou 
plochu obojí umístěné na pozemku parc. č. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 62.064,- Kč,  
z toho pozemek 59.964,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8. 
 
7. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící na 
pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem          
o velikosti 1330/9511  na společných částech domu č. p. 1173 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dle důvodové zprávy bod 2.1. 
 
8. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 112/9 v budově č. p. 112 (Dolní náměstí 26) stojící           
na pozemku parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 650/6180 na společných částech domu č. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 650/6180 na pozemku parc. č. st. 537/1,  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
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9. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 765/12 v budově č. p. 765 (Masarykova 22 ) stojící           
na pozemku parc. č. st. 1051, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem        
o velikosti 9598/200748 na společných částech domu č. p. 765 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 9598/200748 na pozemku parc. č. st. 1051, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové zprávy bod 2.3. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 722/48 v budově č. p. 722 (Voskovcova 6) stojící              
na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 323/39901 na společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové zprávy bod 2.4. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 338/5 v budově č. p. 338 (Ostružnická 32) stojící              
na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem          
o velikosti 434/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým podílem    
o velikosti 434/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc – nájemcům, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 625/1 v budově č. p. 625, 626 (Rožňavská 1, 3) stojící      
na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 665/32139 na společných částech domu č. p. 625, 626 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 665/32139 na pozemku parc. č. st. 920, 931, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc – nájemcům, dle důvodové zprávy bod 
2.6. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 940/14, v domě č. p. 940 (Masarykova 58) stojící na pozemku parc. 
č. st. 1089, zastavěná plocha a nádvoří, 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, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc, nájemci, paní Mgr. Markétě Čožíkové, za kupní cenu ve výši 778.500,- Kč, z toho 
za jednotku 766.738,- Kč, za pozemek 8.262,- Kč, náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.7. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 298/23 v budově č. p. 298 (Karafiátova 1) stojící na pozemku parc. 
č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, 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 Věře Iwachowové, za kupní cenu ve výši 113.096,- Kč, z toho za jednotku 
110.233,- Kč, za pozemek 829,- Kč, náklady 2.034,- Kč, a za podmínky zřízení předkupního 
práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, za 
kupní cenu celkem 113.096,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod 2.8. 
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15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 727/33       
v budově č. p. 727 (Voskovcova 2) stojící na pozemku parc. č. st. 802, zastavěná plocha a 
nádvoří, 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, dle 
důvodové zprávy bod 2.9. 
 
16. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
17. souhlasí 
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce               
v domech, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 3.2. 
 
18. revokuje 
své usnesení ze dne 11. 08. 2009, bod 7, část 9, ve věci schválení zřízení úplatného 
věcného břemene k budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 1081, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to energetické věcné břemeno v 
rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a expanzního zařízení, 
vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení 
zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci a 
odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a komunikačních rozvodů a 
technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu z.č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., za částku 
20.000,- Kč plus 19% DPH, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
19. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene k budově bez čp/če garáže na pozemku parc. č. st. 
1081, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, a to energetické 
věcné břemeno v rozsahu: přístup a užívání za účelem zřízení, umístění, vedení, provozu, 
kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje a 
expanzního zařízení, vnitřních tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a 
regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení studené vody a elektrické energie a připojení 
na kanalizaci a odběrné tepelné zařízení budovy a umístění zabezpečovacích a 
komunikačních rozvodů a technologií za účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu 
z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů ve prospěch společnosti OLTERM & TD 
Olomouc, a.s., dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
20. schvaluje 
záměr prodat objekt bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha                
a nádvoří, a pozemek parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše      
k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
21. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 42 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 320 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.1. 
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22. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 11 (Pavelčákova 1) stojící na pozemku parc. č. st. 433/5, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 433/5, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 320 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce 
uvedou nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované 
investice, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 
17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10,     
779 11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení 
prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA 
PAVELČÁKOVA 1“. , dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 
 
23. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 44 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.2. 
 
24. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 542 (Sokolská 32) stojící na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní 
cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované investice, termín a 
způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 17:00 hod. na 
adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, 
Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na 
kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA SOKOLSKÁ 32“, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.2. 
 
25. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 27 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) stojící na pozemku parc. č. 
st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří,     
o výměře 824 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
26. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 65 (Gorazdovo náměstí 3, 3a) stojící na pozemku parc. č. st. 62, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří,               
o výměře 824 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.3. 
 
27. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 28 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) stojící na pozemku parc. č. st. 
63/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří,   
o výměře 755 m2,  vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.4. 
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28. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 79 (Gorazdovo náměstí 4) stojící na pozemku parc. č. st. 63/1, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří,            
o výměře 755 m2,  vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle dodatku důvodové 
zprávy bod 1.4. 
 
29. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 30 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 323 (Horní náměstí 10) stojící na pozemku parc. č. st. 
272, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří,      
o výměře 168 m2,  vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.5. 
 
30. schvaluje 
záměr prodat společně budovu č. p. 323 (Horní náměstí 10) stojící na pozemku parc. č. st. 
272, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 168 m2, a budovu č. p. 324 (Ostružnická 4) stojící na pozemku parc. č. st. 273, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek  parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované 
investice, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 
17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 
11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení 
prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA HORNÍ 
NÁMĚSTÍ 10 – OSTRUŽNICKÁ 4“., dle dodatku důvodové zprávy bod 1.5. 
 
31. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 32 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 324 (Ostružnická 4) stojící na pozemku parc. č. st. 273, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek  parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.6. 
 
32. schvaluje 
záměr prodat společně budovu č. p. 323 (Horní náměstí 10) stojící na pozemku parc. č. st. 
272, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 272, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 168 m2, a budovu č. p. 324 (Ostružnická 4) stojící na pozemku parc. č. st. 273, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek  parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 400 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou 
nabízenou kupní cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované 
investice, termín a způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 
17:00 hod. na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 
11 Olomouc, nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení 
prodeje domů, Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených 
obálkách, na kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA HORNÍ 
NÁMĚSTÍ 10 – OSTRUŽNICKÁ 4“, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.6. 
 
33. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 38 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 780 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy 
bod 1.7. 
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34. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 206 (Michalská 2) stojící na pozemku parc. č. st. 632, zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 632, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 780 m2, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Zájemci ve své nabídce uvedou nabízenou kupní 
cenu za předmětné nemovitosti, budoucí záměr využití, plánované investice, termín a 
způsob úhrady kupní ceny. Nabídky budou doručeny do 30. 11. 2009 do 17:00 hod. na 
adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
nebo na adresu Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení prodeje domů, 
Dolní nám. 47, 779 11 Olomouc. Nabídky budou doručeny v zalepených obálkách, na 
kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – CENOVÁ NABÍDKA MICHALSKÁ 2“, dle 
dodatku důvodové zprávy bod 1.7. 
 
35. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 36 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) stojící na pozemku parc. č. st. 
1324, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 623 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.8. 
 
36. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) stojící na pozemku parc. č. st. 1324, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 623 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.8. 
 
37. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2009 bod 5, část 40 ve věci doporučení zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 1184 (Mošnerova 7) stojící na pozemku parc. č. st. 1300, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.9. 
 
38. schvaluje 
záměr prodat budovu č. p. 1184 (Mošnerova 7) stojící na pozemku parc. č. st. 1300, 
zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. st. 1300, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 279 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 
1.9. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
1. uzavřením nájemních smluv na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci (BD Jiráskova, Jižní): 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 a) 
  
b) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 b) 
 
c) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 c) 
 
d) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 d) 
 
e) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – byt č. 45 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc – byt č. 33 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 1 e) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc  
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dle důvodové zprávy bod 2 a,b,d,e) 
 
3. s přechodem nájmu bytu: 
a) xxxxxxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
b)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a, b)  
 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
8 OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje 
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se stanovením místního poplatku ve výši Kč 492,-- pro rok 2010 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
9 Zrušení Pravidel SmOl o použití prost ředků z povod ňového 

fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
Zrušit Pravidla statutárního města Olomouce o použití prostředků z povodňového fondu 
města pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu          
a jeho opravu 
 
3. ukládá 
předložit materiál pro zrušení výše citovaných Pravidel na zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
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10 Vzdání se zástavního práva k BJ v dom ě Lazecká 44  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vzdání se zástavního práva dle ust. § 170 odst. 1 písm. c) ObčZ k některým bytovým 
jednotkám v bytovém domě Lazecká 44 
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru vypracovat jednostranné vzdání se zástavního práva k bytovým 
jednotkám 
T: 24. 11. 2009 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
11 OZV, kterou se m ění a dopl ňuje OZV č. 7/2003 o místním 

poplatku za užívání ve řejného prostranství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
variantu č. 2 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2003 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
 
3. ukládá 
předložit výše citovanou vyhlášku na zasedání Zastupitelstva města Olomouce  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
12 Žádost - Charita Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 1  dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
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13 Bezúplatný p řevod majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
podepsání smlouvy o bezúplatném převodu majetku pro  jednotky sboru dobrovolných 
hasičů MmOl dle přílohy  důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o bezúplatném převodu  dle přílohy důvodové zprávy 
T: 24. 11. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
převzetí majetku dle důvodové zprávy pro jednotky sboru dobrovolných hasičů MmOl 
T: prosinec 2009 
O: vedoucí odboru ochrany 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
14 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. odvolává 
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. jmenuje 
členy odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat předsedu, členy a tajemníka příslušné odborné  komise RMO 
T: 10. 11. 2009 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 17. 
 
 
 
15 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
 



 23

2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 18. 
 
 
 
16 Parkovací objekt Palachovo nám ěstí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19. 
 
 
 
17 Veřejná zakázka č. 9091 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. 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. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Černovír - hasičská zbrojnice“ archivní číslo 9091 uchazeči dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 20. 1. 
 
 
 
18 Územní plán Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
způsob zapojení členů RMO do procesu zpracování konceptu územního plánu dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 21. 
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19 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 33 usnesení RMO ze dne 13. 10. 2009, týkající se stanovení termínu a návrhu programu 
22. zasedání ZMO 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 22. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


