
 

USNESENÍ 
 

z 88. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 8. 12. 2009  
 
Poznámka:  

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

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

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 8. 12. 2009 dle části A) upravené 
důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené části A) upravené důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- část 2 bodu 27 usnesení RMO ze dne 21. 4. 2009, týkající se omezení rychlosti na ulici 
Erenburgova dle části A) důvodové zprávy 
- část 10 bodu 2 usnesení RMO ze dne 1. 9. 2009, týkající se umístění zákazové dopravní 
značky dle části A) důvodové zprávy 
- část 2 bodu 17 usnesení RMO ze dne 21.4.2009, týkající se návrhu řešení území v okolí 
mateřské školy Michalský výpad 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr  pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.1.   
 
2. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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3. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 352/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
4. záměr pronajmout pozemek parc. č. st. 1392/2 zast. pl. o výměře 1 019 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 719/1 orná půda o výměře         
4 162 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 ostat. pl. o výměře   
174 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K - stav stavební a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
 
6. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 700/7 o výměře 13 730 m2, 
parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 
1.6. 
 
7. pronájem nebytového prostoru o výměře 55,50 m2 v 1. NP v budově č.p. 314 (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 430/1 zast. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 
8. pronájem nebytového prostoru o výměře 70,40 m2 v 2. NP v budově č.p. 540 (bytový 
dům) na pozemku parc. č. st. 204 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc statutárnímu 
městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. záměr pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 320 m2 v budově č.p. 1233 
(stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. st. 1376/3 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9 dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. záměr pronajmout a následně odprodat  pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře      
269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za 
účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 
11. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 78 m2 v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.12. 
 
13. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře 48 m2 v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13.  
 
14. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 841/37 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.14. 
 
15. záměr odprodat pozemky parc. č. 1650/6 zast. pl. o výměře 2 692 m2, parc. č. 1650/10 
orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 1650/12 ostat. pl. o výměře 3 791 m2, parc. č. 1653 
zahrada o výměře 1 339 m2, parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917 m2, parc. č. 1961/3 
ostat. pl. o výměře 118 m2 a části pozemků parc. č. 1652 zahrada (dle GP díl „d“) o výměře 
974 m2, parc. č. 1651/1 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 317 m2, parc. č. 1651/2 orná 
půda (dle GP díl „b“) o výměře 227 m2, parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 
68 m2 a parc. č. 1961/2 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 238 m2, vše v k. ú. Holice             
u Olomouce, obec Olomouc společnosti OIN Delta s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.15. 
 
16. záměr pronajmout části pozemků parc. č. 140/1 orná půda o výměře 11 m2, parc. č. 
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818/2 ostat. pl. o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 4 m2, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 
1.16. 
 
17. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 140/20 orná půda o výměře 232 m2 a část 
pozemku parc. č. 818/2 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
 
18. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1045/29 zahrada o výměře   
202 m2, parc. č. 18/5 zahrada o výměře 71 m2 a parc. č. st. 40/2 zast. pl. a nádvoří               
o výměře 137 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx – změna subjektu 
na straně nájemce a budoucího kupujícího dle důvodové zprávy bod č. 1.17.  
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 432/12 ostat. pl.  o výměře 1 m2 v k. ú. Hejčín, 
obec Olomouc a část pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc společnosti SGR Marketing-Service-Center, v.o.s.   
 
20. uzavření dohody o skončení smlouvy o městských hodinách ze dne 24. 9. 1993 
uzavřenou se společností SGR Marketing-Service-Center, v.o.s. dle důvodové zprávy bod č. 
1.18. 
 
21. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 180 m2          
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 1.19. 
 
22. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 551/1 zahrada o výměře 91 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 1.20. 
 
23. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1086/14 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.21. 
 
24. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.22. 
 
25. záměr pronajmout část pozemku parc. č. parc. č. 406/1 zahrada o výměře 642 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
26. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 406/1 zahrada o výměře 11 m2  a pozemek 
parc. č. 406/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.24. 
 
27. záměr odprodat pozemek parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.25. 
 
28. záměr pronajmout části pozemku parc. č. 469 orná půda o výměře 47 m2 a parc. č. 
531/2 ostatní plocha o výměře 61 m2, vše v k. ú. Neředín, parc. č. 985/3 trvalý travní porost 
o výměře 54 m2 a parc. č. 849/30 orná půda o výměře 74 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.26. 
 
29. záměr souhlasit s instalací velkoplošného reklamního zařízení  na části pozemku parc. č. 
263/2 orná půda o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti euro AWK s. r. 
o. dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
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30. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1116/1 ostat. pl.  o výměře 2 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.28.  
 
31. záměr pronajmout části interiéru podzemního parkoviště umístěného na pozemcích parc. 
č. 428/5 ostatní plocha, parc. č. 858/21 ostatní plocha, parc. č. 624/18 ostatní plocha, parc. 
č. 920 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 921 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc společnosti two brothers media s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
32. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře 49 m2          
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc. Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna       
až po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.30. 
 
33. záměr odprodat část pozemku parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 42 m2        
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.31.  
 
34. záměr směnit část pozemku parc. č. 213 zahrada o výměře 2 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx za část pozemku parc. č. 131/3 ostat. pl. o 
výměře 4 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 1.32. 
 
35. záměr odprodat část pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.33.  
 
36. záměr odprodat pozemek parc. č. st. 1103 zast. pl. o výměře 135 m2, část pozemku 
parc. č. 612/15 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 78 m2 a část pozemku parc. č. 612/5 
ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 69 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 1.34.  
 
37. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 651 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx , manželům 
xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 1.35. 
 
38. poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č. 53/2 ostatní plocha o výměře 14 m2        
v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
39. pronájem pozemku  parc. č. st. 374 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2  v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 
40. pronájem pozemku parc. č. st.  419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10.   
 
41. pronájem pozemku parc. č. st. 375 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16  m2 v k. ú. 
Černovír, obec Olomouc xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11.   
 
42. pronájem pozemku parc. č. 67/1 zahrada o výměře 270 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
43. pronájem poměrné části pozemku parc. č. 390/9 zahrada o výměře 69,50 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
44. pronájem pozemku pozemek parc. č. 98/1 ostat. pl. o výměře 966 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc Společenství vlastníků jednotek domu Černochova 9, 11 dle důvodové zprávy bod 
č. 2.14. 



 5 

45. pronájem části pozemku parc. 24/3 trvalý travní porost o výměře 160 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
46. pronájem části pozemku parc. č. 70/1 zahrada o výměře 770 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
47. pronájem části pozemku parc. č. 221/43  o výměře 4148 m2 a pozemků 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 společnosti Agrospol Velká Bystřice s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.17. 
 
48. pronájem pozemku parc. č. 372/2 trvalý travní porost o výměře 14 291 m2 v k. ú. 
Týneček, obec Olomouc společnosti Hanácká zemědělská a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.18. 
 
49. pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada  o výměře 50 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
50. 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 manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
51. pronájem poměrné části pozemku parc. č. 390/9  kultury zahrada o výměře 69,50 m2        
v k.ú. Hejčín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 
52. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 268/2 ostat. pl. v k. ú. Lazce, parc.  
č. 453/13 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, parc. č.  1116/4 ostat. pl. a parc. č. 1116/1 ostat. pl., vše     
v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
53. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu na pozemku parc. 849/59 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc         
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.23.  
 
54. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující uložení a provozování vodovodního 
řadu na pozemcích parc. č. 849/7 orná půda a  parc. č. 849/59 orná půda  v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
55. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení  na pozemcích parc. č.  849/7 orná půda a parc. č. 849/59 orná půda v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.23. 
 
56. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo právo umístění a provozování 
chodníku a komunikací na pozemku pozemcích parc. č. 849/7 orná půda a parc. č. 849/59 
orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.23.   
 
57. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
kanalizačního řadu na pozemku parc. 849/43 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc         
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24.  
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58. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující uložení a provozování vodovodního 
řadu na pozemcích parc. č. 849/43 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
59. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a provozování veřejného 
osvětlení  na pozemcích parc. č.  849/43 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc                
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
60. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo právo umístění a provozování 
chodníku a komunikací na pozemku pozemcích parc. č. 849/43 orná půda v k. ú. Řepčín, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.24.   
 
61. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 293/2 ostat. pl., parc. č. 293/3 ostat. pl., parc. č. 298/1 
ostat. pl.,  parc. č. 293/7 ostat. pl., parc. č. 293/4 ostat. pl., parc. č. 91/1 ostat. pl., vše v  k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.  s. dle 
důvodové zprávy body č. 2.25 a 2.26. 
 
62. úplatné zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení    
na pozemcích parc. č. 875/10 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 79/4 ostat. pl.,  parc. č. 
79/5 ostat. pl., parc. č. 79/28 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc – město, vše obec Olomouc               
ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.27. 
 
63. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 875/10 ostat. pl. 
v k. ú. Nová Ulice,  parc. č. 79/4 ostat. pl.,  parc. č. 79/5 ostat. pl., parc. č. 79/28 ostat. pl., 
vše v k. ú. Olomouc – město, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
64. nové smluvní podmínky dle důvodové zprávy bod č. 2.28.   
 
65. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodního 
řadu na pozemku  parc. č. 1059/21 ostat. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.29.  
 
66. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 560 ostat. pl., parc. č. parc. č. 2/95 ostat. pl. a parc. č. 614 
zahrada, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
67. pronájem části nebytových prostor – hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č.  st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti OFFICE POINT s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 
68. pronájem garážového 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 paní 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
69. pronájem části hospodářské budovy o výměře 120 m2 na části pozemku parc. č. st. 10/1 
zast. pl. v k. ú. Černovír, obec Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 3.4. 
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70. pronájem části pozemku parc. č. 269 zast. pl. o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 
zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
71. uzavření kupní smlouvy mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu           
ve věcech majetkových a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.1.   
 
72. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/17/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a AIP-byty 
s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
73. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2005/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným                      
a  xxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
74. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu 
„Propojení tramvaje tř. Svobody – tř. Kosmonautů – hl. nádraží ČD v Olomouci“ mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Dopravním podnikem města 
Olomouce, a. s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 
75. uzavření dodatku č. 3 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2007/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností eVector.cz  s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 5.5.  
 
76. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/4/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
eVector.cz s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 
77. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/20/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností Lidl Česká republika v.o.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 
5.7. 
 
78. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/12/2008/Hoa mezi statutárním 
městem Olomouc a společností MORAVO trading CZ spol.  s r.o.  dle důvodové zprávy bod 
č. 5.8.  
 
79. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/26/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným                    
a společností MORAVO trading CZ spol.  s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy 
bod č. 5.9. 
 
80. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/5/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Lesaffre Česko, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.10. 
 
81. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/2/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
BOOS a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 
82. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/7/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
VGP Park Olomouc a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 
 
83. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování  a údržbě veřejné kanalizace stavby 
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„OLOMOUC – REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ – II. ČÁST“, mezi 
statutárním městem Olomouc a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.  s. dle důvodové zprávy 
bod č. 5.13. 
 
84. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 05 – komunikace  větev „A“        
a větev „B“ včetně odvodnění, SO 02 – kanalizace stoka „S1“ a „S2“, SO 03 – vodovodu řad 
„V1“ a „V2“, SO 04 – plynovodu STL „P1“ a „P2“ a rozvodů NN, budované v rámci stavby     
„3 Etapa – VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ“, mezi statutárním městem Olomouc                  
a FERRAM STAVEBNINY s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 
85. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby SO 02 – kanalizace stoka „S1“ 
a „S2“ a SO 03 – vodovodu řad „V1“ a „V2“, budované v rámci stavby „3 Etapa – VÝSTAVBA 
RODINNÝCH DOMŮ“, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a  
FERRAM STAVEBNINY s.r.o.  jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 
5.15. 
 
86. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, kanalizace, chodníků      
a rozvodů NN, budované v rámci stavby „Bytové domy blok A, B, C, D s garážemi na ulici 
Horova“, mezi statutárním městem Olomouc a INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 5.16. 
 
87. uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu a kanalizace 
budované v rámci stavby „Bytové domy blok A, B, C, D s garážemi na ulici Horova“, mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a  INTES OLOMOUC, spol. s r.o.  
jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 
88. nájemné za pronájem veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2010 ve výši 95.816.000,- 
Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.18.  
 
89. uzavření dodatku č. 38 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu 
a kanalizace uzavřené mezi Městem Olomouc a STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, 
a.s. dne 29.3.2000 ve znění dodatku č. 31, mezi statutárním městem Olomouc a společností 
MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.19. 
 
90. zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu 
přístupu a užívání budovy č. p. 165 na pozemku parc. č. st. 520 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Povel, obec Olomouc , za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, 
montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, komunikačních zařízení, 
tepelných přívodů a rozvodů včetně koncových topných a regulačních zařízení zdroje, 
vedení a odběru studené vody a el. energie a připojení na kanalizaci a na odběrné tepelné 
zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie pro společnost OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 
 
91. uzavření dodatku č. 52 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování nemovitostí                
a technologických zařízení ze dne 20. 12. 1994 se společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 
 
92. uzavření dohody o uznání dluhu ve výši 557.647,- Kč, vzniklého neuhrazením 
nájemného za pronájem pozemků za rok 2009 společností SECOM LTD, spol. s r.o., a 
úhradě tohoto dluhu ve dvanácti rovnoměrných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody 
splátek dle důvodové zprávy bod č. 5.22. 
 
93. odpis pohledávky ve výši 12.227,- Kč s příslušenstvím za Jindřichem Hradilem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.23.    
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94. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 938/37 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 
2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 1) ve vlastnictví nájemce 
společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
95. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/38 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 
2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 2) ve vlastnictví nájemce pro 
prodej potravinového sortimentu, včetně rychlého občerstvení, vyjma alkoholických nápojů 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
96. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 624/18 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 
2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 3) ve vlastnictví nájemce pro 
prodej potravinového sortimentu, včetně rychlého občerstvení, vyjma alkoholických nápojů 
dle důvodové zprávy bod č. 6.1.  
 
97. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 
2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 4)  ve vlastnictví nájemce panu 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
98. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 
2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 5) ve vlastnictví nájemce panu 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
99. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 
2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 6)  ve vlastnictvá nájemce panu 
xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
100. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 6,25 m2  v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 110 
2,5 m x 2,5 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 7) ve vlastnictví nájemce panu 
xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
101. předběžný záměr směnit část pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 119 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část 
pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 119 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Výměry částí pozemků budou upřesněny až po zpracování 
GP dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
102. předběžný záměr odprodat část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 929 m2 v k. ú. 
Lazce, obec Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. Výměra části pozemku 
bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
2. souhlasí 
1. se snížením úhrady dlužného nájemného dle návrhu nájemce u pronájmu části pozemku 
parc. č. 432/12 ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z 31 988,- Kč na 15 000,- Kč a u části 
pozemku parc. č.  117/2 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc z 21 208,- Kč na 10 000,- Kč 
společnosti SGR Marketing-Service-Center, v.o.s. dle důvodové zprávy bod č. 1.18. 
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2. s rozšířením předmětu nájmu na umístění telekomunikačního zařízení o jeden kus antény 
nájemce RIO Media a.s., na střeše domu I.P.Pavlova č.o. 62, č.p. 1017, na pozemku parc. č. 
st. 1324 zast. pl., v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 
3. s umístěním tepelného zdroje v budově č. p. 165 na pozemku parc. č. st. 520 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.20. 
 
4. s uzavřením Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí            
o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu č. p. 
165 na pozemku parc. č. st. 520 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.20. 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. manželů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 406/1 zahrada v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch objektu k bydlení č. p. 156 na pozemku parc. č. 408 zastavěná plocha a nádvoří a 
pozemku parc. č. 407 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 1.23. 
 
2. manželů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující 
právo uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 406/1 zahrada v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch objektu k bydlení č. p. 156 na pozemku parc. č. 408 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.23. 
 
3. společnosti ARES CZ, s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 263/2 orná půda              
o výměře 4 m2 k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.27. 
 
4. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 677 ostat. pl.      o výměře 12 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
5. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 938/2 trvalý travní porost o výměře 
100 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
6. společnosti AB Centre s. r. o. o pronájem části pozemku parc. č. 513 ostatní plocha          
o výměře 4 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 
7. manželů xxxxxxxxxxx o změnu smluvních podmínek u pronájmu části pozemku parc. č. 
559/3 ostat. plocha o výměře 37 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 2.4. 
 
8. společnosti outdoor akzent s. r. o.  o snížení výše nájemného u smluv o nájmu č. MAJ-
EM-NS/16/2005/M, č. MAJ-EM-NS/60/2004/M a č. MAJ-EM-NS/27/2005/M dle důvodové 
zprávy bod č. 2.5. 
 
9. pana xxxxxxxxxxx, o souhlas s vybudováním přístřešku na auto na parc. č. 607/28, kultury 
zahrada o výměře 167 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
10. ČESKOSLOVENSKÉHO ÚSTAVU ZAHRANIČNÍHO o udělení souhlasu s umístěním 
památníku kardinálů Františka Tomáška a Josefa Berana na části pozemku parc. č. 604/1 
ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.7. 
 
11. paní xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. 24/3 trvalý travní porost o výměře 160 
m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
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12. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 221/43  o výměře 4 148 m2 a 
pozemků 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. 2.17. 
 
13. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 221/43  o výměře 4 148 m2 a 
pozemků 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. 2.17. 
 
14. manželů xxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. č. st. 132/57 zast. pl. o výměře 155 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
15. paní xxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 269 zast. pl. 
o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
16. společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o.  pronájem částí pozemků parc. č. 624/38 ostatní 
plocha, parc. č. 624/18 ostatní plocha a parc. č. 861/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejních stánků typu TM 120 2,5 m x 
3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánky č. 2, 3, 4, 5, 6, 7) dle důvodové zprávy bod 
č. 6.1. 
 
17. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 861/1 ostatní plocha o výměře 8 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku 
typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 4) dle důvodové 
zprávy bod č. 6.1.   
 
18. pana xxxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 624/38 ostatní plocha o výměře 8 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za účelem umístění  a provozování prodejního stánku 
typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu modrošedá č. RAL 5014 (stánek č. 2) a o pronájem 
části pozemku parc. č. 624/18 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
za účelem umístění  a provozování prodejního stánku typu TM 120 2,5 m x 3,2 m v odstínu 
modrošedá č. RAL 5014  (stánek č. 3) dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 
4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 1. 9. 2009, bod programu  2, bod  4.14. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.2.  
 
2. usnesení RMO ze dne 7. 4. 2009, bod programu 2, bod 4.1. dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení pronájmu pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 
978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10.  
 
3. usnesení RMO ze dne 15. 9. 2009, bod programu 2, bod 2.6. ve věci schválení pronájmu 
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 xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 1.16. 
4. usnesení RMO ze dne 15. 9. 2009, bod programu 2, bod 2.6. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 140/1 orná půda o výměře 11 m2 v k. ú. Hodolany, obec Hodolany 
panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.16. 
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5. usnesení RMO ze dne 1. 9. 2009, bod programu 2, bod 2.20 ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 664 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxx, manželům 
xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, panu 
xxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.35. 
 
6. usnesení RMO ze dne  25. 3. 2008, bod programu 2. , bod 2. 36 ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 293/2 a parc. č. 293/3, vše ost. pl., v k. ú. Nedvězí, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce dle důvodové zprávy body č. 2.25 a 2.26. 
 
7. usnesení RMO ze dne 21. 7. 2009, bod programu 2, bod 2.26 ve věci schválení úplatného 
zřízení  věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení  NN 
na pozemcích parc. č. 298/1 ostat. plocha, parc. č. 293/7 ostat. pl., parc. č. 293/4 ostat. pl., 
parc. č. 91/1 ostat. pl., vše v  k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.  s.  dle důvodové zprávy body č.  2.25. a 2.26. 
 
8. část usnesení RMO ze dne  z 8. 7. 2009, bod programu 2., bod 2.23 ve věci schválení 
úplatného  zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN  na pozemku parc. st. 186 zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc          
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č.  2.28.  
 
9. usnesení RMO ze dne 8. 4. 2008, bod programu 2, bod 2.25 ve věci schválení úplatného 
zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 560 ostat. pl. o výměře 1 462 m2 a parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře         
1 927 m2, vše v k. ú. Neředín,na obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,     
a. s., dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
10. usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod 2.9 ve věci schválení 
úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky NN     
na pozemku parc. č. 614 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
11. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod 1.50.  ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 247/6 zahrada o 
výměře 504 m2, parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 
457 m2 a parc. č. 247/5 zahrada o výměře 59 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
12. usnesení RMO ze dne 24. 3. 2009, bod programu 9, bod  1.50. ve věci doporučení ZMO 
nevyhovět žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 247/6 zahrada o 
výměře 504 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností two brothers media 
s.r.o. o přistoupení k závazku společnosti TBMedia a.s. vůči statutárnímu městu Olomouc   
ve výši 124. 563,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.29. 
 
2. odprodej části pozemku parc. č. 150/22 orná půda o výměře 804 m2 (dle GP parc. č. st. 
186 zast. pl. o výměře 125 m2 a parc. č. 150/22 orná půda o výměře 679 m2) v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 321 600,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.7.   
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3. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře   
313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxx , manžely 
xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny činí 1 098,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
4. výběr nájemce a budoucího kupujícího částí pozemků  parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 
148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře      
281 m2 (část B) , vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxx i, manžely 
xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 098,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
5. výběr nájemce a budoucího kupujícího částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 
253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č.  st. 68/2 zast. pl.         
o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi manžely           
xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx , paní 
xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx  a xxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 098,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
6. směnu části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/4)  orná půda o výměře 620 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 
parc. 160/1 (dle GP parc. č. 160/5) zahrada o výměře 550 m2  v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx, s tím, že manželé xxxxxxxxxxx uhradí 
statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši celkem 68 100,- Kč, tj. 64 400,- Kč + 1/3 
nákladů za GP ve výši 2 850,- Kč a 1/2 náklady za ZP ve výši 850,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.9. 
  
7. odprodej části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 130 m2 
v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 123 950,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 269 zast. pl.            
o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 2 310,- Kč/m2 dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10.  
 
9. 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 manželům 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 141 160,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 
10. odprodej pozemku parc. č. 700/10 zahrada o výměře 195 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.13. 
 
11. odpis pohledávky ve výši 39.222,50 Kč s příslušenstvím za xxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 5.23.       
 
12. odpis pohledávky ve výši 194.893,- Kč s příslušenstvím za společností SIKAM s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.23.        
 
13. odpis pohledávky ve výši 68.296,- Kč za  Sportovním klubem SHINBUKAN Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 5.23.        
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14. prominutí pohledávky ve výši 2.500.000,- Kč za účastníky sdružení, název účtu ARPRO 
dle důvodové zprávy bod č. 5.23.        
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti GEDES s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 678/8 o výměře 3 087 m2    
a parc. č. 678/17 o výměře 3 188 m2, oba orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1.  
 
2. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 720/9 zahrada o výměře 246 m2, 
případně jeho části  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3.  
 
3. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. st. 132/57 zast. pl. o výměře 
155 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 
4. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 423 ostatní plocha o výměře 
18 m2 a části pozemku parc. č. 106/3 ostatní plocha o výměře 423 m2, vše v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
5. žádosti manželů xxxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1462 ostat. pl. o výměře 
40 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 
6. žádosti paní xxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 
m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č.  st. 68/2 zast. pl. o výměře 
17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
7. žádosti paní xxxxxxxxxxx o odprodej částí pozemků  parc. č. st. 41 zast. pl.  o výměře 148 
m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada  o výměře 281 m2 
(část B) , vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
8. žádosti manželů xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxxx o 
odprodej části pozemku parc. č. 269 zast. pl. o výměře 414 m2 a pozemku parc. č. 270 
zahrada o výměře 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
4.10.  
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 71 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 
(část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 
000,- Kč/m2, tj. 620 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.   
 
2. usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 31 dodatku k důvodové zprávě 
ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. o výměře 1 019 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 429 380,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
3. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 85 ve věci schválení uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2          
a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 3 000,- Kč/m2, tj. 2 124 000,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 1.10.  
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8. schvaluje 
1. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 232 m2 v 1. NP budovy bez čp/če (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxx dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 58 m2 v 1. NP budovy bez čp/če (objekt 
občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. st. 1048 zast. pl. v k. ú. Olomouc – město, obec 
Olomouc ČR – PUNCOVNÍMU ÚŘADU dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
3.  odpis  tepelného  zařízení  ve  výši  19.808, 30 Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 
5.1. 
 
4.  odpis  tepelného  zařízení  ve výši  341.712,- Kč dle dodatku důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
9. nevyhovuje žádosti 
manželů xxxxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru o výměře 173,60 m2 v 1. NP v domě 
Hněvotínská č.o. 18, č.p. 616 na pozemku parc. č. st. 700 zast. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle dodatku důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 7 dodatku důvodové zprávy ve věci 
schválení výkupu 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 dodatku 
důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
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. 389/22 ostatní plocha v k. ú. Topolany                    
u Olomouce, obec Olomouc a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek v souvislosti     
se zřízením, provozem, opravami, údržbou, změnami a s odstraněním kanalizačního vedení, 
který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad           
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 490 trvalý travní porost o výměře 501 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 30.000,- Kč, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
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4. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Novosadský dvůr – zabezpečení kanalizace“       
na části pozemku parcela č. 622/4 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxx. V rámci této stavby bude  do uvedeného 
pozemku umístěna bezúplatně kanalizace a kanalizační šachta, dle bodu 3 předložené 
důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parcela č. 221/76 o výměře 300m2 orná půda 
(oddělený z původního pozemku parcela č. 221/1 orná půda) v katastrálním území Droždín, 
obec Olomouc, a ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxx za pozemky parcela č. 473/4 zahrada o 
velikosti 921 m2 a parcela č. 1275/10 orná půda o velikosti    2.501 m2, oba v katastrálním 
území Droždín, obec Olomouc, a ve vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 4 
předložené důvodové zprávy. 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění a provozování přípojky NN a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti 
s jejím zřízením, provozem, opravami, úpravami, údržbou a odstraněním, a to na částech 
pozemků, parc. č. 540/2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 607/8 v k.ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc a parc. č. 148/19 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 
dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby se společností SMP Net, s.r.o. k pozemku parc. č. 116/14 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouce,         
kdy předmětem věcného břemene bude právo zřídit a provozovat plynárenská zařízení          
a právo vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemene 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené 
důvodové zprávy. 
 
8. schvaluje 
uzavření smlouvy o zvláštním užívání pozemní komunikace s Olomouckým krajem-Správou 
silnic Olomouckého kraje k pozemku parc. č. 614/1 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
Smlouva bude uzavřena na dobu realizace stavby za jednorázovou úplatu ve výši dle 
důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 101/11, zahrada, o výměře 275 m2, a pozemku parc. č. 101/7, 
zahrada, o výměře 67 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků bytů – 
Václava III. 10, Olomouc, za kupní cenu celkem 277.510,- Kč, z toho pozemek parc. č. 
101/11, zahrada, za 221.375-, Kč, pozemek parc. č. 101/7, zahrada, za 53.935,- Kč              
a náklady 2.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1. 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 199 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideálních 1/24 xxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 xxxxxxxxxxx za 
1.825,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1/24 xxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, podíl o velikosti ideální 
1/6 xxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl  o velikosti ideálních 1/24 xxxxxxxxxxx za 1.825,- Kč, 
podíl o velikosti ideální 1/6 xxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/3 do SJM 
xxxxxxxxxxx za 14.600,- Kč, podíl o velikosti ideální 1/6 do SJM xxxxxxxxxxx za 7.300,- Kč, 
kupní cena celkem 43.800,- Kč, z toho pozemek 39.800,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.2. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 115, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 875 m2, v k. ú. 
Povel, obec Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 140.800,- Kč, 
z toho pozemek 140.000,- Kč a náklady 800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 328/2, ostatní plocha, o výměře 209 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 107.009,- Kč, z toho 
pozemek 106.295,- Kč a náklady 714,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 330/2, ostatní plocha, o výměře 85 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, do SJM manželům xxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 63.950,- Kč, z toho 
pozemek 62.050,- Kč a náklady 1.900,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 48/4, zahrada, o výměře 258 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, 
Společenství vlastníků jednotek domu Lazecká 328/7 Olomouc, za kupní cenu celkem 
192.340,- Kč, z toho pozemek 188.340,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 
1.4. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 48/4, zahrada, o výměře 258 
m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.381 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 
ideálních 1416/8481 xxxxxxxxxxx za 42.072,- Kč, podíl o velikosti ideálních 1073/8481 
xxxxxxxxxxx za 31.881,- Kč, podíl o velikosti ideálních 5992/8481 xxxxxxxxxxx za 178.034,- 
Kč, kupní cena celkem 251.987,- Kč, z toho pozemek 248.000,- Kč a náklady 3.987,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.5. 
 
9. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 196/4 v budově č. p. 196 (Charkovská 7)  stojící  
na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem        
o velikosti 448/9451 na společných částech budovy č. p. 196  a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 448/9451  na pozemku parc. č. st. 1322,  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové zprávy bod  2.1. 
 
10. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 191/7 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 
15)  stojící  na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 
190, 191  a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 496/24952  na pozemku parc. č. st. 
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1961, 1962, 1963,  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – 
nájemci, dle důvodové zprávy bod 2.2. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 361/17 v budově č. p. 361 (Nedvědova 7, 9, 11) stojící na 
pozemku parc. č. st. 360, 361, 362, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 31/3824 na společných částech budovy č. p. 360, 361, 362                       
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 31/3824 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Povel, obec Olomouc - nájemci, dle důvodové 
zprávy bod 2.3. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 1023/2 v budově č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20)  
stojící  na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 352/26273 na společných částech budovy č. p. 1022, 1023  
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372,  
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc – nájemci, dle důvodové 
zprávy bod 2.4. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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 budovy 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, paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 679.000,- Kč, z toho     za 
jednotku 467.941,- Kč, za pozemek 207.059,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy 
bod 2.5. 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti firmy PREMIÉR marketing group s. r. o., zastoupené panem xxxxxxxxxxx ve věci 
prodeje bytové jednotky 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 budovy 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, dle důvodové zprávy bod 2.5. 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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 budovy 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, panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 953.400,- 
Kč, z toho za jednotku 932.777,- Kč, za pozemek 17.223,- Kč a náklady 3.400,- Kč,             
dle důvodové zprávy bod 2.6. 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky 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 budovy 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, paní xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 434.000,- Kč,        z 
toho za jednotku 428.527,- Kč, za pozemek 1.473,- Kč a náklady 4000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.7. 
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17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  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, manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 653.500,- Kč, z toho za 
jednotku 524.430,- Kč, za pozemek 125.570,- Kč a náklady      3.500,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.8. 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti firmy PREMIÉR marketing group s. r. o., zastoupené panem xxxxxxxxxxx ve věci 
prodeje bytové jednotky 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, dle důvodové zprávy bod 2.8. 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  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, manželům xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 698.000,- Kč, z toho za jednotku 690.473,- Kč, za pozemek 4.527,- Kč a náklady 
3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti firmy PREMIÉR marketing group s. r. o., zastoupené panem xxxxxxxxxxx ve věci 
prodeje bytové jednotky 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, dle důvodové zprávy bod 2.9. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 135/10 v domě č. p. 135 (Černá 
cesta 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na společných částech domu č. 
p. 135 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. č. st. 338, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, ve výši 744.045,- 
Kč, paní xxxxxxxxxxx, a to do 31. 03. 2010, dle důvodové zprávy bod 2.10. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 726/38 v domě č. p. 726 
(Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na společných částech 
domu č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1055/39592 na pozemku parc.       
č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,       
ve výši 685.750,- Kč, manželům xxxxxxxxxxx, a to do 30. 04. 2010, dle důvodové zprávy bod 
2.11. 
 
23. schvaluje 
udělení závazného souhlasu vlastníka s vybudováním a provozováním tepelného zdroje 
(horkovodní objektové předávací stanice) včetně přívodů a rozvodů energií (horká voda, 
elektrická energie, komunikace) a připojení na rozvody kanalizace, studené vody a na vnitřní 
odběrné zařízení v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15), stojící                     
na pozemcích parc. č. st. 1961, 1962, 1963, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,               
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a umístění tepelného zdroje s příslušenstvím v souladu s projektem umístění tepelného 
zdroje přívodů a rozvodů, společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. Vlastník jako budoucí 
odběratel se zavazuje po dobu 15 let odebírat od  společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. 
tepelnou energii z předmětné OPS jako jediného zdroje tepelné energie pro potřeby celé 
předmětné nemovitosti a za tento odběr platit. Nově vybudovaná technologie tepelného 
zdroje, včetně přívodů a rozvodů bude majetkem společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., 
která ji bude rovněž odepisovat, dle důvodové zprávy bod 2.12. 
 
24. schvaluje 
uzavření Smlouvy o umístění technologie tepelného zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie pro budovu č. p. 189, 
190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15), stojící na pozemcích parc. č. st. 1961, 1962, 1963, vše    
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností OLTERM & TD Olomouc, a. s. na straně 
jedné a statutárním městem Olomouc a ostatními vlastníky jednotek v budově č. p. 189, 190, 
191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na straně druhé, dle důvodové zprávy bod 2.12. 
 
25. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění tepelného zdroje spočívající ve věcném právu přístupu    
a užívání společných prostor budovy za účelem zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, 
údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, expanzního zařízení, 
komunikačních zařízení, vnitřních teplovodních přívodů a rozvodů včetně koncových topných 
a regulačních zařízení zdroje, odběru a vedení elektrické energie a připojení na kanalizaci za 
účelem výroby a rozvodu tepelné energie ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. pro společnost 
OLTERM & TD Olomouc, a. s., Janského 469/8, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 47 67 75 11.,       
a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi společností OLTERM & 
TD Olomouc, a. s. na straně jedné a statutárním městem Olomouc a ostatními vlastníky 
jednotek v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) na straně druhé,             
a to za úplatu 100,- Kč ročně (úplata celkem - za všechny vlastníky jednotek), dle důvodové 
zprávy bod 2.12. 
 
26. schvaluje 
uznání faktur, dle důvodové zprávy bod 3.1. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 04. 2009 bod 6, část 21, ve věci prodeje budovy č. 
p. 2 s pozemkem parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1228 m2, pozemku 
parc. č. 10, zahrada, o výměře 256 m2, pozemku parc. č. 6, zahrada, o výměře 447 m2,        
a pozemku parc. č. 9/2, zahrada, o výměře 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres 
Olomouc, panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  842.707,- Kč, z toho za budovu 
728.867,- Kč, za pozemek parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,  částku ve výši 70.902,- 
Kč, za pozemek parc. č. 10, zahrada, částku ve výši 5.912,- Kč, za pozemek parc. č. 6, 
zahrada, částku ve výši 10.324,- Kč, za pozemek parc. č. 9/2, zahrada, částku ve výši 
19.562,- Kč, náklady 7.140,- Kč, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 2 stojící na pozemku parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří,                
a pozemky parc. č. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1228 m2, parc. č. 10, 
zahrada, o výměře 256 m2, parc. č. 6, zahrada, o výměře 447 m2, a parc. č. 9/2, zahrada,     
o výměře 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc, panu xxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 849.668,- Kč, z toho budova č. p. 2 za kupní cenu 728.867,- Kč, pozemek 
parc. č. st. 3 za kupní cenu 70.902,- Kč, pozemek parc. č. 10 za kupní cenu 5.912,- Kč, 
pozemek parc. č. 6 za kupní cenu 10.324,- Kč, pozemek parc. č. 9/2 za kupní cenu 19.562,- 
Kč a náklady 14.101,- Kč, dle důvodové zprávy bod 4.1. 
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29. schvaluje 
záměr prodat budovu nezapsanou v katastru nemovitostí (kotelnu) stojící na části pozemku 
parc. č. st. 112/6, zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. st. 219, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.2. 
 
30. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
usnesení zastupitelstva města ze dne 21. 09. 2009, bod 6, část 64, ve věci schválení prodeje 
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 xxxxxxxxxxx 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 4.3. 
 
31. 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 xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 4.393.000,- Kč, 
z toho za jednotku 2.008.528,- 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 4.3. 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxxxx ve věci odkoupení nebytové jednotky č. 95/3 v budově č. p. 95 
(Blažejské náměstí 10), v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle usnesení zastupitelstva 
města ze dne 20. 09. 2005, za kupní cenu 2.713.742,- Kč, dle důvodové zprávy bod 4.3. 
 
33. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu dle bodu 4.5. 
 
Předložil: Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
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2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty: 
a) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 23 se xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
a) 
b) Sladkovského 1B, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod  
1 b) 
c) Kosmonautů 18, Olomouc, velikosti 1+1 č.b. 9 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2)  
d) Horní náměstí 18, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
3) 
e) Voskovcova 6, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 59 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 
a) 
f) Zikova 11, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 b)  
g) Palackého 8, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 20 s xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 4 c) 
h) U Letiště 4, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6 s Charitou Olomouc dle důvodové zprávy bod 5 
a) 
i) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, č.b. 43 s organizací Klíč Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 5 b)  
 
3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Náves Svobody 41, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Horní náměstí 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Mariánská 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 6, Olomouc 
ČR-Krajské řed.policie severomoravského kraje, U Letiště 6, Olomouc 
Vrchní státní zastupitelství Olomouc, U Letiště 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, U Letiště 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
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b) na 2 roky, 1 rok s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Havlíček Jindřich, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Holečkova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – bezbariérový byt 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 62, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc – 1 rok 
 
c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Dolní náměstí 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E 
 
d) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 6 a,b,c,d)  
 
2.s neprodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
xxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Horní Lán 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Přichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Příčná 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod  7 a,b,c,d) 
 
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt (dříve vojenský): 
xxxxxxxxxxx, Kosmonautů 20, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8) 
 
4.s uzavřením nájemní smlouvy na městský byt po výpovědi z nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxx, Černá cesta 12, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
5. s přechodem nájmu bytu:  
xxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 10) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
6 Veřejná zakázka č. 9100 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem „Rámcová smlouva na koordinátora BOZP“ archivní číslo 9100. 
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2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek           
a posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 9028 - zadání  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky s názvem 
„Turistický multimediální průvodce Olomoucí “ archivní číslo 9028 uchazeči dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v důvodové zprávě. 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
8 Veřejná zakázka č. 9087 - 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 „Zrušení původní kanalizace v m.č. Slavonín a Nemilany“ 
archivní číslo 9087. 
b) seznam zájemců, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně 
náhradníků ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 6. 2. 
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9 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. pověřuje 
náměstka primátora pana Jiřího Martináka schvalováním rozpočtových změn roku 2009, 
které se týkají zapojování cizích zdrojů (dotací, příspěvků, darů a grantů) v období od 09. 12. 
2009 do 31. 12. 2009 
 
4. 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: 7. 
 
 
 
10 Návrh rozpo čtu SmOl na rok 2010 - 3. čtení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně všech příloh 
 
2. ukládá 
předložit ke schválení aktualizovaný návrh rozpočtu SmOl na rok 2010 na jednání ZMO     
dne 21. 12. 2009 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
aktualizovaný návrh rozpočtu SmOl na rok 2010 dle předložené důvodové zprávy včetně 
všech příloh 
 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
11 Změna systému užití rozpo čtových prost ředků - odbor správy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
změnu systému užití rozpočtových prostředků dle důvodové zprávy část A 
 
3. schvaluje 
rozpočtové změny dle důvodové zprávy část C 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 2. 
 
 
 
12 Prognóza financování r. 2009 - aktualizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
13 Zrušení vyhlášky č.17/1996 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nařízení č. 10/2009, kterým se ruší OZV č. 17/1996 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitostí 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
14 Okružní k řižovatka Hamerská  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další postup dle varianty č. 1 předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 12. 
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15 Mateřská škola Olomouc, Jílová 41- jmenování ředitelky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu  
 
2. jmenuje 
do funkce ředitelky Mateřské školy Olomouc, Jílová 41, uchazečku dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat uchazečky o přijatém usnesení 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 13. 
 
 
 
16 Aktualizace odpis ů příspěvkových organizací -  škol roku 2009, 

plán odpis ů roku 2010  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
aktualizaci odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2009 
 
3. schvaluje 
plán odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2010 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 14. 
 
 
 
17 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11 -  bezúplatný p řevod 

majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská 
škola Olomouc, Helsinská 11 dle přílohy č.1 důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
aktualizaci odpisového plánu roku 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, 
Helsinská 11 dle přílohy č.2 důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 15. 
 
 
 
18 Pořízení Souboru zm ěn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc - dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
OKR doplnit materiál pro jednání ZMO dne 21.12. 2009 o lokalitu XXIII/19 dle důvodové 
zprávy 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 16. 

 
 
 

19 Petice ob čanů Černovíra a Klášterního hradiska - d ětská h řišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu  B) navrhovaného postupu dle důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
koncept odpovědi petentům dle schválené varianty 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 17. 
 
 
 
20 Dohoda o partnerství  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
"Dohodu o partnerství" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 19. 
 
 
 
21 Dodatek smlouvy č. 29 s TSMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření dodatku č. 29 ke Smlouvě k zabezpečení veřejně prospěšných služeb ve městě 
Olomouci se společností TSMO, a. s. za rok 2009 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 29 
T: 12. 1. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
22 Povolení výjimky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené důvodové zprávy bod A 
 
3. souhlasí 
s povolením výjimky dle bodu B 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
23 Označení vlastníka  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení označení v intencích upravené důvodové zprávy 
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Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
24 Aktualizace ceníku letišt ě Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nový ceník služeb na městském letišti Olomouc dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
25 Kontrola hospoda ření za rok 2008 u ZŠ a MŠ O lomouc, 

Gorkého 39  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 

 
 
 

26 Informace o činnosti kontrolního výboru  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
27 Bytové záležitosti – DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 6,                     dle 
předložené důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 68, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
28 Žádost o zm ěnu projektu v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změny využití podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce – „Charita Olomouc“,         
dle předložené důvodové zprávy  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
29 Projekt Bezbariérová Olomouc - zpráva  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nové složení pracovní skupiny dle bodu B důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
30 Projekt Obnova zelen ě Ústředního h řbitova v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zahájení realizace projektu (v případě jeho schválení) dle varianty A) 
 
3. souhlasí 
s PD doplněnou o výsledky biologického posudku včetně harmonogramu realizace projektu 
 
4. souhlasí 
s podáním projektu do vyhlášené výzvy č. 14 vyhlášené v rámci OPŽP s projektovou 
dokumentací doplněnou o výsledky biologického posudku včetně harmonogramu                  
do 5. 1. 2010 
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Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
31 Partnerská smlouva ZOO vs. SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem partnerské smlouvy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. pověřuje 
náměstka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse k podpisu partnerské smlouvy o přípravě, 
realizaci a financování projektu CZ.1.12/3.1.00/14.00665  "Informační systém ZOO Olomouc" 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
32 Žádost - Doc. MUDr. A. Sobek, CSc.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
33 Cena města - návrh na úpravu statutu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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34 Organiza ční záležitosti - organiza ční změna v odboru agendy 
řidičů a motorových vozidel Magistrátu m ěsta Olomouce  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města 
Olomouce dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 3. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
 
 
 
35 Organiza ční záležitosti -  změna organiza ční struktury M ěstské 

policie Olomouc - Dodatek č. 10 "Organiza čního řádu 
Magistrátu m ěsta Olomouce a M ěstské policie Olomouc"  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu organizační struktury Městské policie Olomouc dle předložené důvodové zprávy          
s účinností od 1. 1. 2010 
 
3. schvaluje 
Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc" 
dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2010 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 1. 
 
 
 
36 Organiza ční záležitosti -  "Vnit řní předpis o majetku 

statutárního m ěsta Olomouce"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o majetku statutárního města Olomouce" dle předložené důvodové zprávy   
s účinností od 1. 1. 2010  
 
3. ukládá 
předložit vyhodnocení fungování "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města 
Olomouce" 
T: květen 2010 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
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Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 2. 
 
 
 
37 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 36. 
 
 
 
38 Rozpracování usnesení z 22. zasedání ZMO, konaného 

dne 30. 11. 2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - Názvy ulic: 
- informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic (T: ihned) 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
2. ukládá 
k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - ZŠ Svatoplukova - výjimka z počtu 
žáků: 
- informovat ředitele o přijatém usnesení (T: ihned) 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
k bodu 19, části 4 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - Vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
a) oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou 
b) po nabytí účinnosti opatřit vydanou změnu záznamem o účinnosti, uložit na odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, poskytnout stavebnímu odboru Magistrátu 
města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje (T: ihned) 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
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4. ukládá 
k bodu 20, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 20 - Návrh zadání změny č. XXII 
ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č.XXII ÚPnSÚ 
Olomouc (T: ihned) 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
k bodu 21, části 6 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - Změna v personálním obsazení 
finančního výboru ZMO a dozorčí rady DPMO, a. s.: 
- vydat rozhodnutí jediného akcionáře dle tohoto usnesení, část 4 a 5, ke dni 1. 12. 2009     
(T: ihned) 
T: 12. 1. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
6. pověřuje 
k bodu 22, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 - Bezúplatný převod hlasových sirén: 
- podpisem smlouvy primátora města (T: leden 2010) 
T: 12. 1. 2010 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 37. 
 
 
 
39 Stanovení termínu a návrh programu 23. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 23. zasedání ZMO: na pondělí 21. 12. 2009 od 9.00 hodin 
- místo konání  23. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 23. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 38. 
 
 
 
40 Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu SK Sigma  

Olomouc, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s navrženým zástupcem SmOl (vč. náhradníka) na valnou hromadu  
SK Sigma Olomouc, a .s., konanou dne 22.12.2009 (s platností i pro případný náhradní 
termín) dle důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat  zástupce SmOl (vč. náhradníka) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s., 
konanou dne 22.12.2009 (s platností i pro případný náhradní termín) dle doporučení RMO 
 
4. ukládá 
předložit radou doporučený návrh zastupitelstvu města 
T: zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 40. 
 
 
 
41 Odpis projektové dokumentace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. souhlasí 
s odpisem majetku dle předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit odpis majetku dle důvodové zprávy. 
 
4. ukládá 
odboru investic předložit na nejbližším jednání ZMO seznam majetku odboru investic           
k odpisu dle důvodové zprávy. 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 41. 

 
 
 

42 Souhlas z řizovatele s p řevodem nepot řebného majetku 
příspěvkové organizace (MFO)  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové organizaci, převést nepotřebný majetek      
(sedm lesních rohů) za cenu navrhovanou odhadcem 
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3. ukládá 
písemně informovat Moravskou filharmonii Olomouc o udělení souhlasu s prodejem 
nepotřebného majetku 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 42. 
 
 
 
43 Souhlas z řizovatele s p řevodem nepot řebného majetku  

příspěvkové organizace (MDO)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Moravskému divadlu Olomouc, příspěvkové organizaci, převést nepotřebný majetek 
(divadelní kostýmy) za cenu 250,- Kč/ks 
 
3. ukládá 
písemně informovat Moravské divadlo Olomouc o udělení souhlasu s prodejem 
nepotřebného majetku 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
44 Souhlas z řizovatele s vy řazením majetku p říspěvkové 

organizace (MDO)  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Moravskému divadlu Olomouc, příspěvkové organizaci, vyřadit a zlikvidovat neupotřebitelný 
majetek dle předloženého seznamu 
3. ukládá 
ekonomickému odboru písemně informovat Moravské divadlo Olomouc o udělení souhlasu   
s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku 
T: 12. 1. 2010 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 44. 
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45 Odvod z investi čního fondu SLMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s tím, aby Správa lesů města Olomouce si zřídila u peněžního ústavu kontokorentní nebo 
revolvingový účet na krytí svých provozních potřeb do výše 2 mil. Kč 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
 
46 Změna plánu MOVO a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou plánu MOVO Olomouc a.s. dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 46. 
 
 
 
47 Rozpočtová zm ěna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s rozpočtovou změnou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

48 AQUAPARK  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m ěsta Olomouce 

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

  
 


