
 

USNESENÍ 
 

z 47. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 20. 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 20. 5. 2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle d�vodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 37, �ást 4 usnesení RMO ze dne 15.5.2007, týkající se bodu Rozvoj výstavišt� Flora 
- bod 11, �ást 5 usnesení RMO ze dne 12.6.2007, týkající se bodu Plochy pro bydlení I. 
 
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 nebytové prostory o vým��e 29,70 m2 ve 3. NP v dom� Dolní nám�stí 
�.o. 38, �.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e 671 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc Státnímu fondu rozvoje bydlení dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 17,16 m2 ve 4. NP v dom� Dolní nám�stí 
�.o. 38, �.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e 671 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
3. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 758/27 ostatní plocha          
o vým��e 30 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
  
4. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1220 ost. pl. o vým��e 57 m2 (dle GP parc. �. 
1220/2) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
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5. zám�r sm�nit �ást pozemku  parc. �. 954/6 ost. pl. o vým��e 6 m2 (dle GP parc. �. 954/8) 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za �ást pozemku parc. �. 1114 ost. pl. o vým��e 13 m2 (dle GP parc. �. 1114/2) a �ást 
pozemku parc. �. 1220 ost. pl. o vým��e 5 m2 (dle GP parc. �. 1220/3), vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
   
6. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 350/19 ost. pl. o vým��e cca 1 500 m2   
v k. ú. Povel, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 
250,- K�/m2. Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na po vyhotovení GP dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.6. 
  
7. zám�r darovat �ást pozemku 102/2  o vým��e 1 457 m2 a �ást pozemku parc. �. 138/7      
o vým��e 829 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc T�lovýchovné 
jednot� LOKOMOTIVA Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
    
8. zám�r darovat pozemky parc. �. 101/2 ostat. pl. o vým��e 277 m2, parc. �. 101/3 ostat. pl. 
o vým��e 311 m2, parc. �. st. 1308 zast. pl. o vým��e 631 m2, parc. �. st. 1102 zast. pl.         
o vým��e 158 m2, �ást pozemku parc. �. 102/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 102/21) o vým��e     
3 389 m2 a �ást pozemku parc. �. 138/7 ostat. pl. (dle GP parc. �. 138/17) o vým��e 141 m2, 
vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc MGC Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
   
9. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. 
�. 102/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 102/21) v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc ve 
prosp�ch T�lovýchovné jednoty LOKOMOTIVA Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
   
10. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e cca      
120 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
P�esná vým�ra bude up�esn�na až po vyhotovení GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
   
11. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha            
o vým��e 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného 
domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
  
12. p�e�azení pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, 
parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2 vše orná p�da v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc z kategorie C (odprodat pozemek firm�, která se 
zabývá výstavbou dom� a byt� a následn� je odprodává fyzickým osobám a zajistí 
zainvestování a vybudování technické infrastruktury) do kategorie A (odprodat pozemek 
fyzické osob� za ú�elem postavení rodinného nebo bytového domu) dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.9. 
  
13. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2 orná 
p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
14. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. 
�. 150/21 o vým��e 212 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
15. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2 orná 
p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby RD dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.9. 
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16. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl.               
a nádvo�í o vým��e 232 m2 a pozemky parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, 
parc. �. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc za 
ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
  
17. zám�r odprodat �ásti pozemku parc. �. 104/1 (dle GP parc. �. 103/3 a díly „a + b“) zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 5 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
18. pronájem �ásti pozemku parc. �. 105/49 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, 
obec Olomouc spole�nosti GOLD OFFICE s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
19. pronájem objektu �. p. 452 na pozemku parc. �. st. 583 zastav�ná plocha a nádvo�í         
o vým��e 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) panu xxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.3.  
 
20. uzav�ení dodatku �. 1 k plánovací smlouv� �. MAJ-IN-J/6/2008/Hoa, mezi spole�ností 
DELTA INVEST s.r.o. a statutárním m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 5.1.  
 
21. uzav�ení dodatku �. 1 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/6/2008/Hoa, mezi spole�ností DELTA INVEST s.r.o. a statutárním m�stem Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.2.  
 
22. uzav�ení dodatku �. 2 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/9/2006/Hoa, mezi spole�ností DEVELOP BUILDING s.r.o. a statutárním m�stem Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
23. uzav�ení  plánovací smlouvy na stavbu ,,P�íjezdová komunikace k RD“, �ást v�tev A, 
mezi statutárním m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.4.  
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „P�íjezdová 
komunikace k RD“, �ást v�tev A, mezi statutárním m�stem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
25. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Venkovní 
schodišt�“ – propojení mezi ulicemi Klusalova a U Letišt�, mezi statutárním m�stem 
Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 5.6.  
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku 
parc. �. 150/21 orná p�da o vým��e 212 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
2. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 150/1 
orná p�da o vým��e 700 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.9. 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zadat zpracování geometrického plánu na odd�lení �ásti pozemku 
parc. �. 954/5 ost. pl. o vým��e cca 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.5. 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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4. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 29. 1. 2008, bod programu 2 bod 1.27 ve v�ci vypov�zení smlouvy 
o nájmu na pozemek parc. �. 99/1 ost. pl. o vým��e 100 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc uzav�enou s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
  
2. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008, bod programu 2 bod 4.18 ve v�ci doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o odprodej �ásti pozemku 
parc. �. 99/1 ostatní plocha o vým��e 100 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
3. usnesení RMO ze dne 25. 3. 2008, bod programu 2 bod 4.18 ve v�ci doporu�ení ZMO 
schválit výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 99/1 ostatní plocha             
o vým��e 2 463 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 1 200,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
5. ud�luje 
souhlas jako vlastníka pozemku parc. �. st. 1699 zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc (dále jen p�edm�tný pozemek) spole�nosti SK Sigma Olomouc, a.s.      
s p�emíst�ním trafostanice a s umíst�ním podp�rného sloupu konstrukce tribuny, v�etn� 
�ásti oplocení v rámci akce „Dostavba jižní tribuny Androva stadionu v Olomouci“ na 
p�edm�tném pozemku dle d�vodové zprávy bod �. 2.2.   
 
6. bere na v�domí 
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ve v�ci nevyhov�ní žádosti statutárního m�sta 
Olomouce o bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 75/144 ost. pl. o vým��e 250 m2 v k. ú. 
Olomouc – m�sto, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, ze správy V�decké 
knihovny v Olomouci do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 
2.4.  
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. 
�. 150/21 orná p�da o vým��e 212 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.9.   
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 
150/1 orná p�da o vým��e 700 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.9. 
 
3. žádosti spole�nosti STING, s.r.o. (realitní kancelá�) a spole�nosti STAVBY A BARVY 
MORAVA, s.r.o. o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 150/19           
o vým��e 785 m2, parc. �. 150/20 o vým��e 784 m2, parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, vše 
orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
8. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2008, bod programu 5 bod 15 ve v�ci schválení výb�ru 
nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e    
238 m2, parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, parc. �. 104/3 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
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9. ukládá 
primátorovi Martinu Novotnému, RNDr. Ivanu Kosatíkovi a nám�stkyni Han� Tesa�ové dále 
jednat v p�edm�tné záležitosti dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
T: 2. 9. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
10. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje ve spolupráci s odborem školství p�edložit návrh �ešení 
ob�anské vybavenosti (zejména MŠ a ZŠ) v lokalit� Pražská dle d�vodové zprávy bod 4.1. 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 

vedoucí odboru školství 
 
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. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívajícího v právu provedení 
bezbariérových úprav dle vyhlášky �. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,            
a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, 
zm�nami nebo odstran�ním na pozemku parc.�. 424/2 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 1194 u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví �eské republiky s p�íslušností hospoda�it          
s majetkem státu pro �editelství silnic a dálnic �R. To vše dle bodu 1 d�vodové zprávy 
 
3. 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 spoluvlastnický podíl 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 7/12) za kupní cenu 21.350,-K�. To vše dle bodu 2 d�vodové zprávy 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
�ást usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 20. 6. 2006, bod 4.1, usnesení �. 5 ve v�ci 
uzav�ení sm�nné smlouvy na podíl ideální 1/26 pozemku parc.�. 747 ostatní plocha               
o vým��e 2219 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 2219 
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc.�. 684 lesní pozemek o vým��e 66151 m2, 
dot�ená plocha cca 927 m2, k.ú. Lošov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 10001                        
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc bez cenového doplatku 
a 
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schvaluje zve�ejn�ní zám�ru sm�ny podílu ideální 1/26 pozemku parc.�. 747 ostatní plocha 
o vým��e 2219 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 2219 
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc.�. 684 lesní pozemek 
o vým��e 66151 m2, dot�ená plocha 927 m2 (dle GP �. 495-424/2006 nové parc.�. 684/2) a 
pozemek parc.�. 885 orná p�da o vým��e 8630 m2, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV �. 10001 ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, bez doplatku cenového 
rozdílu ve spojení s majetkovým vypo�ádáním dle d�vodové zprávy. 
To vše dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 825- zadání 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. vylu�uje 
v souladu s ust. § 71 odst. 10 zákona �. 137/2006 Sb. uchaze�e, jejichž nabídka neplnila 
požadavky na úplnost dle § 71 odst. 8 zákona 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  „P�ichystalova 70, vým�na ZTI a za�izovacích p�edm�t�““ archivní �íslo 825  uchaze�i dle 
návrhu hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 810 - ukon�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
další postup dle varianty B2 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
 
 
 
6 Bytové záležitost - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy na byt mimo po�adí: 
Dolní nám�stí 6, Olomouc velikosti 1+3, �.b. 25 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 1) 
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3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, �erná cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 a) 
      b) na 2 roky s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, �erná cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzav�ené na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3)  
 
3. s p�echodem nájmu bytu: 
a) xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 31, Olomouc 
b) xxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 68, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
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3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 4, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
8 Prodej dom� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu a upravený dodatek d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
zám�r pronajmout pozemek parc. �. st. 387/5, o vým��e 65 m2, a �ást pozemku parc. �. 
1975, ostatní plocha, o vým��e 100 m2 – viz. zákres v katastrální map�, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 844/1, zahrada, o vým��e 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do podílového vlastnictví, a to: manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do SJM 
podíl o velikosti 3633/5860 za 919.979,- K�, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do SJM podíl o velikosti 995/5860 za 251.962,- K�, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
SJM podíl o velikosti 788/5860 za 199.544,- K� a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ak. malí�i podíl o 
velikosti 444/5860 za 112.433,- K� (cena celkem 1.483.918,- K�, z toho pozemek 
1.480.768,- K� a náklady 3.150,- K�) dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
spole�né žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ak. malí�e, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 844/1, zahrada, 
o vým��e 1.581 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového vlastnictví po ideálních 
t�etinách dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku  parc. �. 
844/1, zahrada, o vým��e cca 60 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod 1.2. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci zapracování p�íst�ešku pro osobní 
automobily, který se nachází na pozemku parc. �. 844/1, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, do znaleckého posudku k pozemku parc. �. 844/1, zahrada,  v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc, protože tento byl ocen�n ve znaleckém posudku k domu Wellnerova 15 dle 
d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
7. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy k �ásti pozemku parc. �. 93/58, ostatní plocha, o vým��e 24 m2, v 
k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ú�el nájmu 
– parkovací stání, doba nájmu -  neur�itá s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou a sazba nájmu  - 15,- 
K�/m2/rok – viz. zákres v katastrální map� dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
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8. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy k �ásti pozemku parc. �. 51, zahrada, o vým��e 155 m2, v k. ú. 
Hej�ín, obec Olomouc, s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ú�el nájmu – užívání 
zahrádky, doba nájmu – neur�itá s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou a sazba nájmu - 5,-K�/m2/rok 
– viz. zákres v katastrální map� dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
vyhov�t žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za nebytovou 
jednotku �. 112/1 v dom� Dolní nám�stí 26 a schválit prodej nebytové jednotky �. 112/1 v 
dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 112 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/6180 na 
pozemku parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemci Ji�ímu Krupi�kovi, za kupní cenu celkem 829.400,- 
K�, z toho jednotka 719.232,- K�, pozemek 104.218,- K� a náklady 5.950,- K�, za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603, odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem  829.400,- K�, a to po dobu 10ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 778/8 v dom� �. p. 778 (kpt. Nálepky 6) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  974/9781 na spole�ných �ástech domu �. p. 778 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 974/9781 na pozemku parc. �. st. 1071/2, zastav�ná plocha a nádvo�í,      
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 974/19292 na pozemku parc. �.  518, ostatní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, nájemc�m manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 1.271.813,- K�, z toho za jednotku 
1.237.281,- K�, pozemek 25.012,- K�, náklady 9.520,- K� dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 962/41 v dom� �. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41801 na spole�ných �ástech domu �. p. 962 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41801 na pozemku parc. �. st. 1147 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 856.545,- K�, z toho za jednotku 847.137,- K�, pozemek 2.863,- K�, náklady 6.545,- 
K� dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 571/2 v dom� �. p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 784/42311 na spole�ných �ástech domu �. p. 570, 571, 
572, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu celkem 1.051.545,- K�, z toho za jednotku 1.045.000,- K�, náklady 6.545,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku �. 611/7 v dom� �. p. 611, 612 
(Stiborova 30, 32), v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemci panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to 
do   30. 9. 2008 dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
14. ukládá 
odboru majetkoprávnímu, odd�lení prodeje dom�, postupovat v p�íprav� podklad� pro prodej 
jednotlivých budov dle upraveného dodatku d�vodové zprávy bod 1.1 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 



 10

 
 
 
9 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 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2008 
dle d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. schvaluje 
vykrytí �ástky 70 tis. K� na akci "P�írodní koupališt� Pod�brady - podíl na odstran�ní a 
likvidaci odpad�" 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
10 Plochy pro d�tská h�išt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ve spolupráci s OKR a OŽP p�ipravit návrh podmínek výb�rového �ízení pro realizace 
d�tských h�iš� 
T: 17. 6. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7. 
 
 
 
11 Harmonogram realizace velkých investi�ních akcí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 8. 
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12 Návrh zadání zm�ny XV ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit Návrh zadání zm�ny �. XV ÚPnSÚ Olomouc dle p�ílohy d�vodové zprávy na 
zasedání ZMO dne 23.6.2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
upravený Návrh zadání zm�ny �. XV ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle p�ílohy d�vodové 
zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
13 Protipovod�ová opat�ení - související investice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
 
 
 
14 Projekt Bezbariérová Olomouc – zpráva za období leden – 

duben 2008  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
15 Žádost o zm�nu projektu z oblasti bezbariérových úprav 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
zm�nu projektu „Výtah s výtahovou šachtou – nákup a instalace technického prost�edku 
umož�ujícího zp�ístupn�ní objektu“ realizovaného ob�anským sdružením Jitro dle 
p�edložené d�vodové zprávy.   
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
 
 
 
16 Návrh loga projektu Bezbariérová Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
volbu loga �. 1, varianta 2 jako oficiálního loga projektu Bezbariérová Olomouc 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
17 Smlouva o finan�ní spoluú�asti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o finan�ní spoluú�asti na obnov� vozidla dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o finan�ní spoluú�asti na obnov� vozidla 
T: 3. 6. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
18 P�edzahrádky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. souhlasí 
s umíst�ním p�edzahrádky pro sezónní  provoz restaura�ního za�ízení GOURMET 
Restaurant KAPUCÍN  v ulici Kapucínská 1 , Olomouc, v rozsahu 20,27 m2  pro žadatele f. 
Gourmet catering Sedlá�ek s.r.o., U Kovárny 14,  779 00 Olomouc,  na dobu  od 23.5. do 
15.10. 2008, a od 1.5. do 30.10. v letech  2009 - 2010.   
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
19 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. nesouhlasí 
s vyhrazením 3 parkovacích stání pro vozidla Okresního soudu v Olomouci v ul. Švermova 
dle d�vodové zprávy ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením 1 parkovacího stání pro vozidlo složek resortu justice v Olomouci v ul. 
Švermova dle d�vodové zprávy ad A) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
20 Žádosti o vydání ozna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit návrh úpravy na�ízení obce �.  8/2007  ve zn�ní na�ízení �. 9/2007 dle diskuse v 
RMO 
T: 3. 6. 2008 
O: �editel M�stské policie Olomouc, vedoucí odboru dopravy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
21 Hodnocení Vánoc 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
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22 Realizace POH - bioodpad 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
pokra�ovat v realizaci projektu dle d�vodové zprávy i v roce 2009 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru uzav�ení smluv o výp�j�ce po dobu 3 let dle d�vodové zprávy 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
23 Lesní hospodá�ské osnovy - vyhlášení zám�ru 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
na�ízení statutárního m�sta Olomouce �. 4/2008 o vyhlášení zám�ru zadat zpracování 
lesních hospodá�ských osnov 
 
3. ukládá 
zve�ejnit na�ízení �. 4/2008 na ú�ední desce 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 24. 
 
 
 
24 Zm�ny v KM� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�leny KM� dle d�vodové zprávy 
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3. jmenuje 
�lena KM� dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedy a nové �leny p�íslušných KM� 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
25 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: 26. 
 
 
 
26 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru agendy 

�idi�� a motorových vozidel Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru agendy �idi�� a motorových vozidel dle p�edložené d�vodové 
zprávy s ú�inností od 1. 6. 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. 
 
 
 
27 Organiza�ní záležitosti - Dislokace magistrátu ve vazb� na 

vznik Krajského �editelství policie �R 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. bere na v�domí 
informaci o zám�rech s objektem Kosmonaut� 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 27. 1. 
 
 
 
 
28 Organiza�ní záležitosti - "Vnit�ní p�edpis k zajišt�ní 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci zam�stnanc� 
statutárního m�sta Olomouce" 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnit�ní p�edpis k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci zam�stnanc� statutárního 
m�sta Olomouce" s ú�inností od 1. 6. 2008  
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 28. 
 
 
 
29 Žádost GEMO Olomouc, spol. s r. o. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 1 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
30 P�ísp�vky v oblasti sportu 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�ísp�vek v oblasti sportu dle d�vodové zprávy 
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3. ukládá 
p�edložit p�ísp�vek dle d�vodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 30. 
 
 
 
 
31 Zástupce z�izovatele do školské rady p�i Fakultní základní 

škole a Mate�ské škole Olomouc, Hole�kova 10 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
zástupce z�izovatele do školské rady p�i Fakultní základní škole a Mate�ské škole Olomouc, 
Hole�kova 10 dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení jmenovaného zástupce z�izovatele 
T: 3. 6. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Martin Novotný, v. r.      Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r.  
primátor m�sta Olomouce    1. nám�stek primátora 


