
 

USNESENÍ 
 

ze 45. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 6. 5. 2008 
 
Poznámka:  

- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních 
údaj� v platném zn�ní; 

-    do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
           nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12 
 
 
 

1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení k termínu pln�ní 6. 5. 2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 945/3 o vým��e 32 120 m2, parc. �. 945/4 o vým��e 
25 471 m2,  parc. �. 945/10 o vým��e 2 938 m2, vše orná p�da a parc. �.  945/2 ost. pl.         
o vým��e 690 m2,  vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc spole�nosti Školagro s. r. o. dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 1062/51 ostat. pl. o vým��e  12 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc spole�nosti Regionální centrum Olomouc s. r. o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.2. 
  
 3. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 631/1 ostat. pl. o vým��e 1 m2 k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc Fakultní nemocnici Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
 4. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.4.   
 
5. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.5. 
 
6. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
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7. zám�r odprodat pozemky parc. �. 436/3 zast. pl. o vým��e 140 m2 a parc. �. 436/2 ostat. 
pl. o vým��e 315 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
  
 
8. p�edb�žný zám�r odprodat pozemek parc. �. 1029/8 zahrada o vým��e 71 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 1028/7 ost. pl. o vým��e cca 68 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
panu xxxxxxxxxxxxxxx. P�esná vým�ra �ásti pozemku parc. �. 1028/7 bude up�esn�na až   
po zpracování GP. (dle návrhu žadatele) dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
9. p�edb�žný zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1644 zast. pl. o vým��e 491 m2 a �ást 
pozemku parc. �. 307/2 ostat. pl. o vým��e cca 526 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxx. P�esná vým�ra bude up�esn�na až po vyhotovení GP    
s tím, že bude zam��ena �ást pozemku pod stavbou vrátnice a p�ístaveb dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.9.  
 
10. zám�r poskytnout jako výp�j�ku �ást pozemku parc. �. 1163/1 zahrada o vým��e            
3 809 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc TJ SK Chválkovice a Sboru dobrovolných 
hasi�� Olomouc – Chválkovice dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
11. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. 1721/3 o vým��e 30 m2   
a parc. �. 1721/32 o vým��e 59 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
spole�nosti GRM Systems s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
12. zám�r sm�nit �ásti pozemk� parc. �. 622/8 zahrada o vým��e 1 063 m2, parc. �. 622/7 
travní porost o vým��e 319 m2, parc. �. 622/6 zahrada o vým��e 72 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, parc. �. 775/2 orná p�da o vým��e 1 209 m2 a parc. �. 779/1 ostatní 
plocha o vým��e 292 m2, vše v k. ú. Hodolany, vše obec Olomouc ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce za na �ásti pozemk�  parc. �. 373/3 orná p�da o vým��e 11 m2, parc. �. 
373/4 orná p�da o vým��e 154 m2, parc. �. 385/2 orná p�da o vým��e 70 m2 a parc. �. 
329/3 zahrada o vým��e 1 772 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �. 775/10 orná 
p�da o vým��e 367 m2, parc. �. 779/13 ostní plocha o vým��e 581 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
vše obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti Povodí Moravy, s. p. za podmínky,                   
že spole�nost Povodí Moravy, s. p. se stane vlastníkem výše uvedených pozemk� dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
13. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 300/5 zahrada v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc  spole�nosti ARES CZ, s. r. o.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
14. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 1347/8 ost. pl. o vým��e 
4 m2 v k. ú. Slavonín a �ásti pozemku parc. �. 710/6 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Hodolany 
spole�nosti MARPER spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
15. pronájem �ásti pozemku parc. �. 708 ostatní plocha o vým��e 15 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
16. pronájem �ásti pozemku  parc. �. 187/1 orná p�da o vým��e 200 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
17. pronájem �ásti pozemku parc. �. 442/1 orná p�da o vým��e 225 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
18. pronájem �ásti pozemku parc. �. 401/3 zahrada o vým��e 355 m2 v k. ú. Nové Sady        
u Olomouce, obec Olomouc panu Ji�ímu Blahovi dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 



 3 

19. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 382 m2 a pozemku parc. �. st. 
1146 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu  
xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
20. pronájem �ásti pozemku parc. �. 450/1 zahrada o vým��e  256 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
21. pronájem �ásti pozemku parc. �. 42/9 zahrada o vým��e 277 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
        
22. pronájem �ásti pozemku parc. �. 93/20 ost. pl.  o vým��e  12 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc  panu  xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
23. pronájem �ásti pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 350 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
2.12. 
 
24. pronájem �ásti pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 350 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
2.13. 
 
25. pronájem �ásti pozemku parc. �. 380/130 zahrada o vým��e 139 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2. 14. 
 
26. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích  parc. �. 875/1 ostat. plocha, parc. �. 2135 ostat. plocha, parc. �. 
449/8 ostat. plocha, parc. �. 2134 ostat. plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc           
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2. 16. 
 
27. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene právo uložení  
a provozování kabelového vedení VN na pozemcích  parc. �. 875/1 ostat. plocha,  parc. �. 
2135 ostat. plocha, parc. �. 449/8 ostat. plocha, parc. �. 2134 ostat. plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.16. 
 
28. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování plynovodní 
p�ípojky na pozemku parc. �. 841/95 ostat. plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti LORIKA CZ s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
29. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování plynovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 841/95 ostat. plocha  v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti LORIKA CZ s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.17. 
 
30. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 292/1 vodní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc              
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
31. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 292/1 vodní plocha v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.18. 
 
32. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemku  parc. �.  926 ostat. plocha v k. ú Lošov, obec Olomouc ve prosp�ch 
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spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
33. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemku  parc. �.  926 ostat. plocha  v k. ú 
Lošov, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.19. 
 
34. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 921 ostat. plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc                  
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
35. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení                                                            
v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení NN na 
pozemku  parc. �. 921 ostat. plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  
�EZ Distribuce, a.  s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
36. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování VTL 
plynovodní p�ípojky na pozemcích parc. �. 1698/1 orná p�da a parc. �. 1687/1 ost. pl., vše       
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch  spole�nosti  SMP Net, s.r.o.            
dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
37. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 5/8, parc. �. 5/21, vše ost pl. v k. ú. Nové Sady                   
u Olomouce, obec Olomouc a  parc. �. 536/1, parc. �. 535,  parc. �. 536/2, vše ost. pl. v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.22. 
 
38. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 5/8, parc. �. 5/21, vše 
ost pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a  parc. �. 536/1, parc. �. 535,  parc. �. 
536/2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
39. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování kabelového 
vedení VN a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1941/1 ost.  pl., parc.  �. 1847/5 orná p�da, 
vše v k. ú. Holice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a.s.                   
dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
40. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení  a provozování kabelového vedení VN a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1941/1 
ost.  pl., parc.  �. 1847/5 orná p�da, vše v k. ú. Holice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti  �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích  �. 415/3, parc. �.  443/4, parc. �. 451/19, parc. �. 451/35, parc. �. 
451/40 a parc. �.  451/42, vše ostat. pl. v k. ú.  Povel, obec Olomouc  ve prosp�ch 
spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování  horkovodní p�ípojky na pozemcích  �. 415/3, parc. �.  443/4, parc. �. 
451/19,  parc. �. 451/35, parc. �. 451/40 a parc. �.  451/42, vše ostat. pl. v k. ú.  Povel, obec 
Olomouc  ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.24. 
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43. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku  parc. �. 1042 ost. pl. v k. ú.  Nová Ulice, obec Olomouc, ve 
prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení  v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku  parc. �. 1042 ost. pl. v k. ú.  
Nová Ulice, obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.25. 
 
45. úplatné z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN  a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1792/1 trvalý travní porost, parc. �. 1793/14 
orná p�da, 1800/51 orná p�da, parc. �. 1916/24 ostat. plocha, parc.�. 1937 ostat. plocha, 
parc. �. 1938 ostat. plocha, parc. �. 1941/1 ostat. plocha, parc. �. 1942 ostat. plocha, parc.�. 
1944/1 ostat.plocha, parc. �. 1944/16 ostat. plocha, parc. �. 1944/17 ostat. plocha, parc. �. 
1967/1 ostat. plocha, parc.�. 1965/4 ostat. plocha, parc.�. 1966 ostat. plocha, vše v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouac parc. �. 645 ostat. plocha a parc. �. 797/1 orná p�da, 
vše v k.ú. Nemilany,  obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a.s.           
dle d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo 
uložení a provozování kabelového  vedení VN a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1792/1 
trvalý travní porost, parc. �. 1793/14 orná p�da, 1800/51 orná p�da, parc. �. 1916/24 ostat. 
plocha, parc.�. 1937 ostat. plocha, parc. �. 1938 ostat. plocha, parc. �. 1941/1 ostat. plocha, 
parc. �. 1942 ostat. plocha, parc.�. 1944/1 ostat.plocha, parc. �. 1944/16 ostat. plocha, parc. 
�. 1944/17 ostat. plocha, parc. �. 1967/1 ostat. plocha, parc.�. 1965/4 ostat. plocha, parc.�. 
1966 ostat. plocha, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouac parc. �. 645 ostat. plocha 
a parc. �. 797/1 orná p�da, vše v k.ú. Nemilany,  obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  
�EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
47. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy p�es pozemek parc.      
�. 703/3 ostat. pl. v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp�ch Jachetního klubu Olomouc,   
o. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.27. 
 
48. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. 416/6, parc. �. 451/19, parc. �. 451/40        
a parc. �. 451/42, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.28. 
 
49. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. 416/6, parc.        
�. 451/19, parc. �. 451/40 a parc. �. 451/42, vše ost. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc             
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.28. 
 
50. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo  uložení a provozování kabelového 
vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 150/3 ostat. pl. a parc. �. 150/6 ostat. pl., vše v  k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.29. 
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo  
uložení a provozování kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. �. 150/3 ostat. pl.      
a parc. �. 150/6 ostat. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ 
Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.29. 
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52. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN,  NN na pozemcích parc. �. 5/8 ostat. plocha, parc. �.  5/20 ostat. plocha a parc. 
�. 730/4 ostat. plocha, vše  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.30. 
 
53. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN,  NN na pozemcích parc. �. 5/8 ostat. plocha, 
parc. �. 5/20 ostat. plocha a parc. �.  730/4 ostat. plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod          
�. 2.30. 
 
54. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemku parc. �. 101/2 ostatní plocha v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc               
ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.31. 
 
55. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv�  o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonního kabelu na pozemku parc. �. 101/2 ostatní plocha, k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.31. 
 
56. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo  uložení a provozování  kabel� NN, 
VN a umíst�ní a provozování p�ípojkových sk�íní a stožár� VN na pozemcích parc. �. 1295/1 
trvalý travní porost, parc. �. 1295/2 orná p�da, parc. �. 1294/8 orná p�da, parc. �.  1296 
ostatní plocha, parc. �. 1292/1 ostatní plocha, parc. �. 476 trvalý travní porost, parc. �.  478 
ostatní plocha, parc. �. 392/15 ostatní plocha, parc. �.  1294/22 orná p�da, vše v k. ú. 
Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.32. 
 
57. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o  z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabel� NN, VN a umíst�ní a provozování p�ípojkových sk�íní a stožár� 
VN na pozemcích parc. �. 1295/1 trvalý travní porost, parc. �. 1295/2 orná p�da, parc.          
�. 1294/8 orná p�da, parc. �.  1296 ostatní plocha, parc. �. 1292/1 ostatní plocha, parc. �. 
476 trvalý travní porost, parc. �.  478 ostatní plocha, parc. �. 392/15 ostatní plocha, parc. �.  
1294/22 orná p�da,  vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.32. 
 
58. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování  nadzemního 
vedení NN  a sloup� NN na pozemcích parc. �. 779/1 ost. pl. a parc. �.  780/1 ost. pl., vše     
v  k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a.s.                  
dle d�vodové zprávy bod �. 2.33. 
 
59. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování  nadzemního vedení NN a sloup� NN na pozemcích parc. �. 779/1 
ost. pl. a parc. �.  780/1 ost. pl., vše v  k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.33. 
 
60. snížení nájemného v nebytových prostorách �. 2, �. 3, �. 4, �. 5, �. 6, �. 7 v podchodu 
olomouckého p�ednádraží ul. Jeremenkova, obec Olomouc na výši 250,- K�/m2/rok             
od 1. 1. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 3.2 . 
 
61. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu  
„Prodejní salon osobních automobil�“, �ást p�ipojovací pruh ze stávající místní komunikace 
na pozemku parc. �. 907/7, v k. ú. Nová Ulice, mezi statutárním m�stem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy 
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bod �. 5.1. 
 
62. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu  
„Prodloužení kanalizace a vodovodu pro novostavbu RD“, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a  xxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.2.  
 
63. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu  
„Logistický areál Olomouc-Nový sv�t“, �ást vodovod a kanalizace, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a NEORENT, a.s. jako budoucím dárcem                 
dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
64. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e cca 60 m2      
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxx. Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na 
po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 4.3.   
 
65. pronájem nebytových prostor – sklepní prostory o vým��e 32 m2 v dom� �.o. 1, �.p. 201 
na pozemku parc. �. st. 622/1 zast. pl. o vým��e 562 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc panu  xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
2. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku  parc. �. 784/1 zahrada              
o vým��e 130 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý panu  xxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada               
o vým��e 60 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc  uzav�ený s paní  xxxxxxxxxxxxx a 
uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše 
nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 4.3.   
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
3. ud�luje 
souhlas spole�nosti Strategic Consulting s.r.o. s umíst�ním reklamních panel� na �ásti 
pozemku parc. �. 368/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a �ásti pozemku parc. �. 404/6 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.1.  
 
4. revokuje 
�ást usnesení RMO ze dne 20. 2. 2007, bod programu 2, bod 2.11 ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telekomunika�ní 
sít� na pozemku parc. �. 235/25 orná p�da v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.34. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 30/26 ostat. pl. o vým�re 1 165 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc z vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových         
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
2. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 836/1 orná p�da o vým��e 3 105 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
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6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana  xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1609 ost. pl. o vým��e 604 m2    
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
         
2. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxx o sm�nu  �ásti pozemku parc. �. 1182/1 orná p�da o vým��e 
100 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouce ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást 
pozemku parc. �. 224/5 orná p�da o vým��e 100 m2 v k. ú. �ep�ín, obec Olomouce ve 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
7. nevyhovuje žádosti 
 Xxxxxxxxxxxxxx o zrušení výpov�di z nájmu nebytových prostor o vým��e 125,71 m2,          
v dom� Pavel�ákova �.o. 21, �. p. 1, na parc. �. 464 zast. pl. v k.ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.   
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 885/1  zahrada o vým��e 1843 m2, 
dot�ená plocha 677 m2 (dle GP �. 960-132.15/2007 nové parc.�. 2007/31 a parc.�. 885/5),    
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 103 v podílovém spoluvlastnictví  
xxxxxxxxxxxxx (id. 1/6),  xxxxxxxxxxx (id. 1/6),  xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/6),  xxxxxxxxxxxxx (id. 
1/3) a  xxxxxxxxxxxx (id. 1/6)  za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 1 d�vodové 
zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/28 orná p�da o vým��e 828 m2, 
dot�ená plocha 195 m2 (dle GP �. 960-132.8/2007 nové parc.�. 539/46 a parc.�. 2007/22),     
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 157 v SJM xxxxxxxxxxxxxxxxx  
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 2 d�vodové zprávy 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 539/29 orná p�da o vým��e 959 m2, 
dot�ená plocha 243 m2 (dle GP �. 960-132.9/2007 nové parc.�. 2007/23 a parc.�. 539/47),    
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 274 na spoluvlastnické podíly  
xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/12),  xxxxxxxxxxxx (id. 1/36), xxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/36),  
xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/12),  xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/12),  xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/12) a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/36) za kupní cenu 138.100,-K�. To vše dle bodu �. 3 d�vodové 
zprávy 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/17 orná p�da o vým��e 6150 m2, 
dot�ená plocha 259 m2 (dle GP �. 960-132.35/2007 nové parc.�. 2008/21), v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 428 ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx       
za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 4 d�vodové zprávy 
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6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ásti pozemk� parc.�. 907/7 orná p�da o vým��e 2988 m2, 
dot�ená plocha 68 m2 (dle GP �. 960-132.27/2007 nové parc.�. 2008/6) a parc.�. 893/5 orná 
p�da o vým��e 2195 m2, dot�ená plocha 465 m2 (dle GP �. 960-132.27/2007 nové parc.�. 
893/10 a parc.�. 2008/9), vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
246 v podílovém spoluvlastnictví  xxxxxxxxxxxxx (id. 1/4) a  xxxxxxxxxxxxxx (id. 3/4) za kupní 
cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
zve�ejn�ní zám�ru sm�ny �ásti pozemku parc.�. 910/10 orná p�da o vým��e 4808 m2, 
dot�ená plocha 306 m2 (dle GP �. 960-132.32/2007 jako parc.�. 2008/15) v k.ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 191 ve vlastnictví  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               
za pozemky parc.�. 910/21 orná p�da o vým��e 785 m2 a parc.�. 894/70 ostatní plocha         
o vým��e 80 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 10001 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu. To vše dle bodu 
�. 6 d�vodové zprávy 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení kupní smlouvy na �ást pozemku parc.�. 910/27 orná p�da o vým��e 9535 m2, 
dot�ená plocha 341 m2 (dle GP �. 960-132.40/2007 nové parc.�. 2008/26) v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 847 ve vlastnictví spole�nosti AGRA 
Chválkovice, spol. s r.o. za kupní cenu 480,-K�/m2. To vše dle bodu �. 7 d�vodové zprávy 
 
9. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu umíst�ní 
ochranných trubek HDPE pro optické kabely na stavb� Most u Kojeneckého ústavu           
(dle d�vodové zprávy, org. 4650), spolu s právem p�ístupu a p�íjezdu za ú�elem jejich 
opravy, údržby, zm�n a odstran�ní, ve prosp�ch spole�nosti Metropolitní sí� Olomouc a.s.   
To vše dle bodu �. 8 d�vodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene uložení a provozování kanalizace na pozemku 
parcela �. 1177/3 v katastrálním území �ep�ín, obec Olomouc s �editelstvím silnic a dálnic 
�R. V�cné b�emeno je z�izováno na dobu neur�itou a za jednorázovou úplatu ve výši       
309, 40 K�. To vše dle bodu �. 9 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 811- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
a)  v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, jehož nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona dle návrhu  komise pro otevírání obálek           
a posouzení kvalifikace obsaženém v d�vodové zpráv�. 
b)  v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb uchaze�e, který nesplnil kvalifikaci   
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
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2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s  
„Bystrovanská - rekonstrukce komunikace“ archivní �íslo 811 uchaze�i dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 817 -  zadání   
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s  „Brat�í Wolf�, 
Zikmundova- rekonstrukce komunikace“ archivní �íslo 817 uchaze�i dle návrhu hodnotící 
komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 829-  zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Poup�tova“ archivní �íslo 829 uchaze�i dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 813- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci         
v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání obálek obsaženém v d�vodové 
zpráv�. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem      
„ZŠ Nedv�dova - rekonstrukce ŠJ“ archivní �íslo 813  uchaze�i dle návrhu hodnotící komise 
obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 4. 
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8 Ve�ejná zakázka �. 834 - zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s názvem „Výb�r zadávací firmy na ve�ejnou zakázku pro dodávku 
elektrické energie“ archivní �íslo 834  uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém        
v d�vodové zpráv�. 
 
 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 6. 
 
 
 
9 Ve�ejná zakázka �. 820- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
uchaze�e, kte�í nesplnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu dle návrhu  komise pro otevírání 
obálek obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
2. schvaluje 
zadání ve�ejné zakázky s  „J. Opletala 1 – rekonstrukce fasády“ archivní �íslo 820  uchaze�i 
dle návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 7. 
 
 
 
10 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
a) �erná cesta 15, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 11 s xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1a) 
b) �erná cesta 23, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 12 s xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1b) 
c) �erná cesta 13, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1c) 
d) �erná cesta 27, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 5 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1d) 
e) �erná cesta 29, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 1 s xxxxxxxxxxxxxxxxdle d�vodové zprávy 
bod 2) 
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3. souhlasí 
1.s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
       a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, �erná cesta 31, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
       b) na 2 roky s nájemcem - DPS: 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Riegrova 24, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Rooseveltova 107, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Komenského 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci:  
xxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
dle d�vodové zprávy bod 3 d) 
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vojanova 20, Olomouc 
b) xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b)  
 
6. s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc, 1+2 
xxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 31, Olomouc, 1+3 
dle d�vodové zprávy bod 5) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
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11 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2008 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
12 P�ší zóna Denisova - Peka�ská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru dopravy v sou�innosti o odborem koncepce a rozvoje, odborem investic a M�stskou 
policií Olomouc 
navrhnout zm�nu dopravního režimu v ulici Denisova - Peka�ská 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru dopravy 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí odboru investic 
�editel M�stské policie Olomouc 

 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
13 Bytová družstva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
navýšení �lenského vkladu SmOl v BD Jižní a BD Jiráskova dle d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
RNDr.L. Šnevajse jednat na �lenských sch�zích Bytového družstva Olomouc, Jižní                
a Bytového družstva Olomouc, Jiráskova v souladu s d�vodovou zprávou  
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4. ukládá 
p�edložit navýšení �lenských vklad� SmOl BD dle d�vodové zprávy na  nejbližší jednání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
 
14 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
D�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného stání pro vozidlo RZ 2M4 0088 v ul. Dobnerova  
dle d�vodové zprávy ad A) 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo Arcidiecézní charity               
v ul. K�ížkovského dle d�vodové zprávy ad B) 
 
4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo Sociálních služeb pro seniory 
Olomouc  v ul. Zikova dle d�vodové zprávy ad C) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
 
 
 
15 Žádosti o vydání ozna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
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16 Smlouva se SNO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�edložený návrh smlouvy o poskytování služeb 
 
3. ukládá 
podepsat schválenou smlouvu o poskytování služeb 
T: 20. 5. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
  
 
 
17 P�edzahrádky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení CAFÉ DESTINY          
v ulici Ztracená 4, Olomouc, v rozsahu   10,1 m2 pro žadatele f. D�m U Zlaté štiky, a.s., 
Ztracená 4,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 9. 5. do 30.9.  2008.     
 
3. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení GREEN BAR v ulici 
Ztracená 3, Olomouc, v rozsahu 21,9 m2 pro žadatelku p. Janu Lechovou, Mat�je z Janova 
10,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 9. 5. do 30.9.  v letech 2008 – 2010.     
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ruší 
usnesení Rady m�sta Olomouce �. 38, �ást 3 ze dne 8. 4. 2008, týkající se projektu Rozvoj 
MHD v Olomouci - II. etapa 
 
3. schvaluje 
postup dle bod� 1, 3 a 4 d�vodové zprávy 
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4. ukládá 
postupovat dle d�vodové zprávy 
T: 20. 5. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
5. ukládá 
podepsat Partnerskou smlouvu mezi statutárním m�stem Olomouc a Dopravním podnikem 
m�sta Olomouce, a. s. k projektu Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa 
T: 20. 5. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
19 Sout�ž o nejkrásn�jší kv�tinovou výzdobu v Olomouci 

(šestý ro�ník) 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
sout�žní podmínky a složení hodnotící komise 
 
3. ukládá 
zve�ejnit vyhlášení sout�že a informovat KM� 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
20 Audit �innosti malých pokladen na odborech 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bod� 5. odst. 5.7 Zprávy           
�. 9/2008 o zjišt�ních z vykonaného auditu ze dne 10. 4. 2008 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru sociální pomoci 
 
3. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bod� 4. odst. 4.5; bod� 5. odst. 
5.8 - 2; bod� 7. odst. 7.5 a bod� 8. odst. 8.6  Zprávy �. 9/2008 o zjišt�ních z vykonaného 
auditu ze dne 10. 4. 2008 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
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4. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bod� 5. odst. 5.9 Zprávy           
�. 9 /2008 o zjišt�ních z vykonaného auditu ze dne 10. 4. 2008 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí živnostenského odboru 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
21 Kontrola hospoda�ení s finan�ními prost�edky v roce 2007 

u MŠ Olomouc, Michalské stromo�adí 11 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
22 Integrovaný plán rozvoje m�sta - obytné zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním Integrovaného plánu rozvoje m�sta obytné zóny dle bodu 2 p�edložené DZ 
a s podáním žádosti (žádosti 1) statutárního m�sta Olomouce do 1. kola výzvy v rámci 
Integrovaného opera�ního programu 2007 - 2013 do oblasti intervence 5.2 Zlepšení 
prost�edí v problémových sídlištích 
 
3. ukládá 
p�edložit na p�íští jednání RMO návrhy pro výb�r obytné zóny ve m�st� Olomouci 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
23 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v�z�� 4,     
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�í�ná 2,                
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem  xxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 64,  
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
 
5. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Hole�kova 9,                
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s manželixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na byt       
v DPS Fischerova 2, dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 64,        
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 V�cný dar 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí  v�cného daru z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce paní xxxxxxxxxxxxxxx   
dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Systém sociálních služeb pro seniory na území m�sta 

Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
 
 
 



 19

2. ukládá 
realizovat opat�ení dle upraveného záv�ru p�edložené d�vodové zprávy 
T: prosinec 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
26 Spolupráce s Ú�adem práce v Olomouci 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
2. ukládá 
vytipovat vhodná a pot�ebná pracovní místa na odborech MmOl financovaná ú�adem práce 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odbor� 
 
3. ukládá 
p�edložit RMO návrh na z�ízení spole�ensky ú�elných pracovních míst a ve�ejn� 
prosp�šných prací dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: 17. 6. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
27 M�stský program prevence kriminality na rok 2008 - výsledky 

dota�ního �ízení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. bere na v�domí 
výsledky �ízení o získání státní ú�elové dotace na realizaci M�stského programu prevence 
kriminality na rok 2008 
 
3. ukládá 
v p�ípad� finan�ních prost�edk� poskytnutých ze státního rozpo�tu postupovat dle "Zásad 
pro poskytování dotací ze státního rozpo�tu na výdaje realizované v rámci Programu 
prevence kriminality na rok 2008", a to ihned po obdržení dotace 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
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28 Rozpracování usnesení z 10. zasedání ZMO, konaného dne 
28. 4. 2008 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 5 , �ásti 3  usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - Návrh zadání souboru zm�n              
�. XIX ÚPnSÚ Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování souboru zm�n              
�.XIX ÚPnSÚ Olomouc 
T: 12. 6. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 6, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - Vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ 
Olomouc: 
a) oznámit v souladu s § 173 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, vydání zm�ny �. XIV/24 ÚPnSÚ Olomouc ve�ejnou vyhláškou  
b) po nabytí ú�innosti vydanou zm�nu opat�it záznamem o ú�innosti, uložit na odboru 
koncepce a rozvoje magistrátu m�sta Olomouce, poskytnout stavebnímu ú�adu a krajskému 
ú�adu 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. pov��uje 
k bodu 8, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 – Aquapark: 
a) primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku �.1.Koncesní  smlouvy se spole�ností   
AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy p�edložené na ZMO 
b) primátora m�sta Olomouce k podpisu dodatku akcioná�ské dohody uzav�ené dne 
23.10.2007 se spole�ností TECPROM a.s.dle p�ílohy �.  2 d�vodové zprávy p�edložené        
na ZMO 
T: 20. 5. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
4. ukládá 
k bodu 13, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - Dodatky z�izovacích listin 
p�ísp�vkových organizací - škol, jejichž z�izovatelem je statutární m�sto Olomouc: 
- informovat o p�ijatém usnesení – o schválení dodatk� z�izovacích listin - �editele 
p�ísp�vkových organizací – škol   
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
k bodu 19, �ásti  2 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - R�zné - informace z jednání správní 
rady UP Olomouc: 
- Rad� m�sta Olomouce, aby spole�n� s vedením UP podnikla veškeré možné kroky pro 
udržení Léka�ské fakulty UP, ale i jejího dalšího rozvoje. Spolupráce s UP - Léka�skou 
fakultou musí zahrnovat všechny t�i základní oblasti: 
a) stabilizace pedagogického sboru 
b) rozvoj v�decko-výzkumné �innosti 
c) stabilizace fakultní nemocnice (pacienti jsou nezbytná podmínka výuky) 
T: ro�n�  
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
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6. ukládá 
k bodu 19, �ásti  3 usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - R�zné - informace z jednání správní 
rady UP Olomouc: 
- Rad� m�sta Olomouce informovat ZMO o výsledcích prob�hlých jednání 
T: ro�n�  
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení povolení vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 25. 
 
 
 
31 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru dopravy 

Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru dopravy dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností           
od 1. 7. 2008 
b) za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� pro         
rok 2008 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 
 
 
 
32 Zahrani�ní služební cesta - Nördlingen 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ú�astí na zahrani�ní služební cest� dle dopln�né d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
33 Zm�na osobních p�íplatk� �editel� p�ísp�vkových organizací - 

škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
osobní p�íplatky �editel� p�ísp�vkových organizací - škol dle upravené p�ílohy d�vodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele p�ísp�vkových organizací - škol 
T: 20. 5. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
34 Transformace TSMO, a.s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším postupem dle d�vodové zprávy 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 30. 
 
 
 
35 Ve�ejná zakázka �. 839 – zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) zahájení a podmínky zadávacího �ízení s názvem „Ekonomické a organiza�ní 
poradenství“ archivní �íslo 839. 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ 
 
2. ustavuje 
hodnotící komisi ve složení dle d�vodové zprávy 
3. pov��uje 
primátora Martina Novotného k podpisu všech právních dokument� souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou 
 
4. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 30. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
1. nám�stek primátora 

  
 


