
 

USNESENÍ 
 

z 50. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 17. 6. 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�ném usnesení RMO k termínu pln�ní 17.6.2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení RMO dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Ob�anská vybavenost v lokalit� Pražská 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru školství ve spolupráci s odborem investic a odborem evropských projekt� p�ipravit 
pro �ešení využití objektu bývalé chirurgie dle bodu 1.4 d�vodové zprávy harmonogram 
p�ípravy v�etn� finan�ních nárok� 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
nám�stkyni H. Tesa�ové jednat ve v�ci zám�ru umíst�ní mate�ské školy v lokalit� Pražská - 
východ dle varianty B) bodu 2.1.1. d�vodové zprávy 
T: 5. 8. 2008 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
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4. ukládá 
nám�stkyni H. Tesa�ové ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje požadovat zahrnutí 
realizace mate�ské školy v lokalit� Pražská - západ do zám�ru "Sladké m�sto" spole�nosti 
Moravia Star Invest, s.r.o. 
T: 5. 8. 2008 
O: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout a následn� odprodat  pozemky parc. �. 136/78 orná p�da o vým��e   
536 m2, parc. �. 166/3 orná p�da o vým��e 8 191 m2, parc. �. 171/4 orná p�da o vým��e 
848 m2, parc. �. 173/2 orná p�da o vým��e 6 416 m2, parc. �. 173/3 orná p�da o vým��e      
2 223 m2, parc. �. 182/3 ost. pl. o vým��e 2 203 m2, parc. �. 184/11 ost. pl. o vým��e 51 m2, 
parc. �. 184/19 orná p�da o vým��e 1 253 m2, parc. �. 184/34 orná p�da o vým��e 663 m2, 
parc. �. 184/35 orná p�da o vým��e 450 m2, parc. �. 184/37 orná p�da o vým��e 43 m2, 
parc. �. 184/38 orná p�da o vým��e 168 m2, parc. �. 184/39 orná p�da o vým��e 370 m2, 
parc. �. 184/42 orná p�da o vým��e 835 m2, parc. �. 184/43 orná p�da o vým��e 573 m2, 
parc. �. 184/44 orná p�da o vým��e 583 m2, parc. �. 184/45 orná p�da o vým��e 1 347 m2, 
parc. �. 184/55 orná p�da o vým��e 70 m2, parc. �. 184/56 orná p�da o vým��e 13 m2, parc. 
�. 184/64 orná p�da o vým��e 669 m2, parc. �. 184/68 orná p�da o vým��e 702 m2, parc. �. 
184/69 orná p�da o vým��e 447 m2, parc. �. 184/76 orná p�da o vým��e 1 226 m2, parc. �. 
184/80 orná p�da o vým��e 279 m2, parc. �. 184/81 orná p�da o vým��e 61 m2, parc. �. 
136/68 orná p�da o vým��e 250 m2, parc. �. 136/76 orná p�da o vým��e 218 m2 a parc. �. 
173/4 orná p�da o vým��e 940 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc za ú�elem výstavby 
rodinných dom� dle d�vodové zprávy bod �. 1.1.  
 
2. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 247/12 trvalý travní porost o vým��e 996 m2, parc. �. 
247/25 zahrada o vým��e 456 m2, parc. �. 247/52 ost. pl. o vým��e 285 m2 a parc. �. 547/1 
ost. pl. o vým��e 3 356 m2, parc. �. 247/21 trvalý travní porost o vým��e 405 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.1.  
 
3. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti pozemku parc. �. 46/1 zahrada o vým��e 
350 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou manžel�m xxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
4. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 401/9 zahrada o vým��e 368 m2 a pozemku 
parc. �. st. 607 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 12 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc  panu xxxxxxxx – rozší�ení subjektu na stran� nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 
1.3. 
 
5. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 447/1 orná p�da o vým��e 100 m2 a �ást 
pozemku parc. � 446/1 orná p�da o vým��e 120 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
6. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 67/1 zahrada o vým��e 220 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
 
7. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 768/1 ost. pl. (dle GP parc. �. 768/1 díl „a“)              
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o vým��e 11 m2 v  k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
8. p�edb�žný zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 541 o vým��e cca 216 m2 a �ást pozemku 
parc. �. 541 o vým��e cca 82 m2, vše orná p�da v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví 
manžel� xxxxxxxxx za �ásti pozemk� parc. �. 543/3 trvalý travní porost o vým��e cca 165 
m2 a parc. �. 515 trvalý travní porost o vým��e cca 133 m2, vše v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce. P�esné vým�ry jednotlivých �ástí 
pozemk� budou up�esn�ny až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
 
9. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 255/12 orná p�da o vým��e cca 130 m2 
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle návrhu OKR. P�esná vým�ra �ásti pozemku bude 
up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
10. zám�r pronajmout parkovací stání �. 6 o vým��e 18,90 m2 v 1. PP domu �.p. 484, 
Peškova �. or. 1 na pozemku parc. �. 861 zast. pl.  v k. ú. Povel, obec Olomouc, panu 
xxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
11. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 142,5 m2 v 1. NP v objektu                     
ZŠ P�ichystalova �.o. 20, �.p. 540 na pozemku parc. �. st. 204 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 
1494 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Institutu pedagogicko-psychologického 
poradenství �eské republiky do 30. 9. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
12. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 261,93 m2 v 2. NP v objektu                  
MŠ Rooseveltova �.o. 101, �.p. 109 stavba ob�. vybavení na pozemku parc. �. st. 112/5 
zast. pl. o vým��e 1395 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti The 
International School in Olomouc s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
13. zám�r poskytnout jako výp�j�ku nebytový prostor o vým��e 54 m2 v 2. NP a nebytový 
prostor o vým��e 14,25 m2 v 2. NP v objektu Nedbalova �.o. 8, �.p. 19 na pozemku parc. �. 
166 o vým��e 332 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxx      a paní 
xxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
14. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu pozemku parc. �. st.  921 zast. pl. a nádvo�í       
o vým��e 21 m2 a  �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada  o vým��e 358 m2, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
15. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojek 
vodovodu, kanalizace, plynu a právo ch�ze a jízdy na pozemku parc. �. 560 ostat. pl. v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 264/2 zahrada a objektu k bydlení �. 
p. 837 s pozemkem parc. �. st. 1470 zast. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc.dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.3. 
 
16. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo  uložení a provozování  splaškové 
kanalizace na pozemcích parc. �. 741/43 orná p�da, parc. �. 741/32 orná p�da, parc. �. 
643/5 ostatní plocha, parc. �. 643/6 ostatní plocha, parc. �. 771 ostatní plocha, parc. �. 645 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc  ve prosp�ch Obce Kožušany – Tážaly 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
17. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo  
uložení a provozování  splaškové kanalizace na pozemcích parc. �. 741/43 orná p�da, parc. 
�. 741/32 orná p�da, parc. �. 643/5 ostatní plocha, parc. �. 643/6 ostatní plocha, parc. �. 771 
ostatní plocha, parc. �. 645 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch 
Obce Kožušany – Tážaly dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
 
18. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
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vodovodního �adu na pozemku parc. �. 842/12 ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  
vlastnictví Olomouckého kraje a ve správ� p�ísp�vkové organizace Správa silnic 
Olomouckého kraje ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 
2.5. 
 
19. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování vodovodního �adu na pozemku parc. �. 842/12 ost. pl. v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve  vlastnictví Olomouckého kraje a ve správ� p�ísp�vkové 
organizace Správa silnic Olomouckého kraje ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.5.    
 
20. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování optického 
kabelu na pozemcích parc. �. 615/1, parc. �. 835/1, parc. �. 864/14, parc. �. 866/4, parc. �. 
868/1, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Metropolitní sí� Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
21. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 615/1, parc. �. 835/1, parc. �. 
864/14, parc. �. 866/4, parc. �. 868/1, vše ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Metropolitní sí� Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
22. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo umíst�ní a provozovaní rozpojovací 
sk�ín� na budov� bez �. p./�. e. na pozemku parc. �. st.  1340 zast. pl., vše v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve prosp�ch �eské republiky - Ministerstvo dopravy �R dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.7. 
 
23. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemku parc. �. 536/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prosp�ch  
spole�nosti Dalkia  �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
24. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv�  o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 536/1 ostatní plocha v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve prosp�ch  spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.8. 
 
25. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo  uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemku parc. �. 505/1 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch  spole�nosti 
Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
26. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 505/1 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc, ve prosp�ch  spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.9. 
 
27. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemku parc. �. 5/8 ostat. plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
28. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování horkovodní p�ípojky na pozemku parc. �. 5/8 ostat. plocha v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Dalkia �eská republika, 
a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
29. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �.  509/6 ostatní plocha a  parc. �. 509/16 orná p�da, vše v k. ú. 
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Chválkovice, obec Olomouc  ve prosp�ch  spole�nosti Dalkia �eská republika, a.s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
30. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o  z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování parovodní p�ípojky  na pozemcích parc. �.  509/6 ostatní plocha a 
parc. �. 509/16 orná p�da, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Dalkia �eská republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
31. pronájem nebytového prostoru 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 Státnímu fondu rozvoje bydlení dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
32. pronájem nebytového prostoru 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 ob�anskému sdružení SPOLU Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
33. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce, 
obsahující právo užívání objektu ob�anské vybavenosti �.p. 69, �o. 11 na pozemku parc. �. 
st. 1368 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 747 m2, objektu ob�anské vybavenosti �p. 68, �o. 9      
na pozemku parc. �. st. 1367 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 3719 m2 a objektu jiné stavby bez 
�p./�e. na pozemku parc. �. st. 1369 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 39 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 685/1 ost. pl. o vým��e 14 799 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za ú�elem 
provozování Základní školy Olomouc, �ajkovského 11, p�ísp�vková organizace dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
34. pronájem pozemku parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 622 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.11.  
 
35. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo ch�ze ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce p�es �ásti pozemk� parc. �. 102/13 (dle GP parc. �. 102/23)  zahrada          
o vým��e 1 372 m2, parc. �. 101/11 (dle GP parc. �. 101/11) trvalý travní porost o vým��e      
1 407 m2 a parc. �. 102/3 (de GP parc. �. 102/22) ostatní plocha o vým��e 3 229 m2, vše      
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
36. pronájem �ásti pozemku parc. �. 235/23 orná p�da o vým��e 263 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc spole�nosti K-stav stavební a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 4.19. 
 
37. pronájem �ásti pozemku parc. �. 758/27 ostatní plocha o vým��e 30 m2 v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.27. 
 
38. pronájem �ásti pozemku parc. �. 615/19 ost. pl. o vým��e  803 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc spole�nosti MERIT GROUP a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 4.36. 
 
39. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo energetického v�cného b�emene 
p�ístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: p�ístup a užívání za ú�elem z�ízení, 
umíst�ní, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního za�ízení, vnit�ních tepelných p�ívod� a rozvod� 
v�etn� koncových topných a regula�ních za�ízení zdroje, odb�ru a vedení studené vody a 
elektrické energie a p�ipojení na kanalizaci a odb�rné tepelné za�ízení budovy a umíst�ní 
zabezpe�ovacích a komunika�ních rozvod� a technologií za ú�elem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve 
prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a sou�asn� spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 4.40.  
 
40. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo energetického v�cného b�emene 
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p�ístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: p�ístup a užívání za ú�elem z�ízení, 
umíst�ní, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního za�ízení, vnit�ních tepelných p�ívod� a rozvod� 
v�etn� koncových topných a regula�ních za�ízení zdroje, odb�ru a vedení studené vody a 
elektrické energie a p�ipojení na kanalizaci a odb�rné tepelné za�ízení budovy a umíst�ní 
zabezpe�ovacích a komunika�ních rozvod� a technologií za ú�elem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve 
prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a sou�asn� spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 4.41. 
 
41. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo energetického v�cného b�emene 
p�ístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: p�ístup a užívání za ú�elem z�ízení, 
umíst�ní, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního za�ízení, vnit�ních tepelných p�ívod� a rozvod� 
v�etn� koncových topných a regula�ních za�ízení zdroje, odb�ru a vedení studené vody a 
elektrické energie a p�ipojení na kanalizaci a odb�rné tepelné za�ízení budovy a umíst�ní 
zabezpe�ovacích a komunika�ních rozvod� a technologií za ú�elem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve 
prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a sou�asn� spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 4.42. 
 
42. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo energetického v�cného b�emene 
p�ístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: p�ístup a užívání za ú�elem z�ízení, 
umíst�ní, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního za�ízení, vnit�ních tepelných p�ívod� a rozvod� 
v�etn� koncových topných a regula�ních za�ízení zdroje, odb�ru a vedení studené vody a 
elektrické energie a p�ipojení na kanalizaci a odb�rné tepelné za�ízení budovy a umíst�ní 
zabezpe�ovacích a komunika�ních rozvod� a technologií za ú�elem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve 
prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a sou�asn� spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 4.43. 
 
43. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo energetického v�cného b�emene 
p�ístupu a užívání budovy a pozemku v rozsahu: p�ístup a užívání za ú�elem z�ízení, 
umíst�ní, vedení, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a 
modernizace tepelného zdroje a expanzního za�ízení, vnit�ních tepelných p�ívod� a rozvod� 
v�etn� koncových topných a regula�ních za�ízení zdroje, odb�ru a vedení studené vody a 
elektrické energie a p�ipojení na kanalizaci a odb�rné tepelné za�ízení budovy a umíst�ní 
zabezpe�ovacích a komunika�ních rozvod� a technologií za ú�elem výroby a rozvodu 
tepelné energie ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve 
prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. a sou�asn� spole�nosti Dalkia �eská 
republika, a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 4.44. 
 
44. pronájem pozemk� parc. �. 734/3 orná p�da o vým��e 345 m2, parc. �. 735/2 o vým��e 
786 m2, parc. �. 735/16 o vým��e 608 m2, oba zahrada, parc. �. 735/17 ost. pl. o vým��e 
1129 m2, parc. �. 735/19 o vým��e 333 m2, parc. �. 735/20 o vým��e 340 m2, parc. �. 
735/21 o vým��e 453 m2, parc. �. 735/23 o vým��e 130 m2, parc. �. 735/24 o vým��e 337 
m2, vše orná p�da, �ást parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 877 m2, parc. �. 735/28 orná p�da 
o vým��e 405 m2, parc. �. 735/29 trv. trav. porost o vým��e 323 m2, parc. �. 735/30               
o vým��e 493 m2, parc. �. 735/31 o vým��e 365 m2,oba orná p�da, parc. �. 735/32 zahrada 
o vým��e 949 m2 a parc. �. 735/35 orná p�da o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc spole�nosti Stavitelství Pospíšil s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.45. 
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45. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Novostavba 7+1 RD Holice“, �ást 
vodovod, kanalizace splašková, kanalizace deš�ová, komunikace, v�etn� odvodn�ní, NTL 
plynovod, chodník a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním m�stem Olomouc a CARMAN–
HOME, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.1. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Novostavba 
7+1 RD Holice“, �ást vodovod, kanalizace splašková, kanalizace deš�ová, komunikace, 
v�etn� odvodn�ní, chodník a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním m�stem Olomouc jako 
budoucím obdarovaným a CARMAN–HOME, s.r.o.  jako budoucím dárcem  dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.2. 
 
47. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Bytový komplex Sladké m�sto – 
1. etapa“, �ást vodovod, kanalizace, komunikace, v�etn� odvodn�ní, chodníky, parkovací 
stání, horkovod, STL plynovod, ve�ejné osv�tlení, podzemní elektrické vedení NN a VN a 
podzemním vedení NN O2, mezi statutárním m�stem Olomouc a  spole�ností  Moravia Star 
Invest s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
  
48. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Bytový komplex Sladké m�sto – 1. etapa“, �ást vodovod, kanalizace, komunikace, v�etn� 
odvodn�ní, chodníky, parkovací stání a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným a  spole�ností  Moravia Star Invest s.r.o. jako 
budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
49. uzav�ení Dodatku �. 1 ke Smlouv� o podmínkách  umíst�ní a provozování reklamních  
za�ízení a reklamy v Olomouci uzav�ené se spole�ností euroAWK s.r.o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.5. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. ob�anského sdružení Unie pro �eku Moravu o pronájem nebytového prostoru 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 dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
2. manžel� xxxxxxxxxx o pronájem  �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 651 m2 
(�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
3. manžel� xxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 620 m2 
(�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
4. spole�nosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o revokaci  usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod 
programu 2, bod 4.15 ve v�ci doporu�ení ZMO schválit odprodej pozemk� parc. �. 1678/32   
o vým��e 8 601 m2, parc. �. 1678/34 o vým��e 358 m2, parc. �. 1678/35 o vým��e 4 333 m2, 
parc. �. 1678/221 o vým��e 309 m2, parc. �. 1678/223 o vým��e 321 m2, vše orná p�da a 
pozemku parc. �. 1686/3 ost. pl. o vým��e 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc spole�nosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.28. 
 
5. spole�nosti Freemont, spole�nost s ru�ením omezeným,  pana Jind�icha Látala a pana 
Florio Vincenza o pronájem �ásti pozemku parc. �. 615/19 ost. pl. o vým��e  803 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.36. 
 
6. spole�nosti INFIN Money & Success s. r. o., spole�nosti CARMAN, a. s., spole�nosti 
INTES OLOMOUC, spol. s r. o. a spole�nosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. o pronájem 
pozemk� parc. �. 734/3 orná p�da o vým��e 345 m2, parc. �. 735/2 o vým��e 786 m2, parc. 
�. 735/16 o vým��e 608 m2, oba zahrada, parc. �. 735/17 ost. pl. o vým��e 1129 m2, parc. �. 
735/19 o vým��e 333 m2, parc. �. 735/20 o vým��e 340 m2, parc. �. 735/21 o vým��e        
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453 m2, parc. �. 735/23 o vým��e 130 m2, parc. �. 735/24 o vým��e 337 m2, vše orná p�da, 
�ást parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 877 m2, parc. �. 735/28 orná p�da o vým��e 405 m2, 
parc. �. 735/29 trv. trav. porost o vým��e 323 m2, parc. �. 735/30 o vým��e 493 m2, parc. �. 
735/31 o vým��e 365 m2,oba orná p�da, parc. �. 735/32 zahrada o vým��e 949 m2 a parc. 
�. 735/35 orná p�da o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.45.  
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 768/1 ost. pl. o vým��e    
11 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc T�lovýchovné jednot� Sokol Nemilany za ú�elem 
provozování sportovní �innosti a uzav�ít dodatek ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde         
k úprav� p�edm�tu nájmu a výši nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR p�edložit RMO nové zn�ní informace               
o zám�ru statutárního m�sta Olomouce pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 
180/1 orná p�da o vým��e 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. souhlasí 
1. s provedením stavebních úprav v maximální výši 50 000,- K� spo�ívajících ve z�ízení 
kolárny v 1. PP v objektu Moravského divadla Olomouc, �.o. 33, �.p. 432 na pozemku parc. 
�. st. 373/1 zast. pl. o vým��e 3 096 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc Moravskému 
divadlu Olomouc p�ísp�vková organizace dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.   
 
2. s provedením stavebních úprav v maximální výši 62 000,- K� spo�ívajících ve vybudování 
sádrokartonové p�í�ky v 1. NP a ve 2. NP v objektu MŠ Olomouc, Lužická �.o. 7, �.p. 101      
na pozemku parc. �. st. 566 zast. pl. o vým��e 288 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc sdružení 
Spolek TREND vozí�ká�� Olomouc a ob�anskému sdružení Montessori Olomouc-rodinné 
centrum, a to na vlastní náklady nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
3. s podnájmem �ásti nebytových prostor  o vým��e 39,60 m2 nacházejících se v 1. NP  
domu �.p. 725  s parc. �. 808 zast.pl. a nádv. v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
na ul. Fischerova �. o. 4 pro paní xxxxxxxxx za ú�elem provozování kade�nických služeb dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.4. 
 
4. s provedením stavebních úprav Podnikatelským inkubátorem Univerzity Palackého            
v Olomouci v objektu  Šlechtitel� �.o. 21, �.p. 813, na pozemku parc. �.st. 1721/63 zast. pl.    
a nádv. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, spo�ívajících v instalaci klimatizace          
v p�edpokládané výši 1.426.453,- K� v�. DPH, a p�edokenních hliníkových rolet                     
v místnostech �. 105 a �. 106 v p�edpokládané výši 98.932,80 K� v�etn� DPH dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.6. 
 
6. revokuje 
1. �ást usnesení RMO ze dne 18. 9. 2007 bod programu 2, bod 2.34 ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelu NN 
p�ípojky a právo p�ístupu za ú�elem oprav a údržby na pozemku parc. �. st. 1340 zast. pl.  
v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve prosp�ch �eské republiky - Ministerstvo dopravy �R dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
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2. usnesení RMO ze dne 11. 12. 2007, bod programu 2, bod 4.6. ve v�ci schválení pronájmu 
pozemku parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 622 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
manžel�m xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
3. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2008, bod programu  2, bod 1.2. ve v�ci  uložení odboru 
majetkoprávnímu vypov�d�t nájem �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 222 m2   
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc pronajatý panu xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
4.26. 
 
4. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2008, bod programu 2, bod 4.5 ve v�ci doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti manžel� xxxxxxxx o odprodej �ásti 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 �. 4.34. 
 
5. usnesení RMO ze dne 22. 4. 2008, bod programu 2, bod 4.6 ve v�ci doporu�ení ZMO 
nevyhov�t žádosti manžel� xxxxxxxxxx o sm�nu �ásti 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� 
xxxxxxxxx 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 �. 4.35. 
 
7. vyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného za užívání nebytových prostor v 1. NP domu 
�.p. 1017, �.or. 62, s parc. �. 1324 zast.pl. a nádv. v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na dobu 
3 m�síc� ve výši 20 % �istého nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
8. trvá 
1. na svém doporu�ení ze dne 12. 2. 2008, tj. doporu�uje ZMO schválit uzav�ení smlouvy      
o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2 a parc. �. 
364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 801,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.10.  
 
2. na svém doporu�ení ze dne 12. 2. 2008, tj. doporu�uje ZMO nevyhov�t žádosti manžel� 
xxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o 
odprodej �ástí pozemk� parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní 
plocha o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.10.  
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. odprodej objektu ob�anské vybavenosti �p. 69, �o. 11 s pozemkem parc. �. st. 1368 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 747 m2, objektu ob�anské vybavenosti �p. 68, �o. 9 s pozemkem 
parc. �. st. 1367 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 3719 m2 a objektu jiné stavby bez �p./�e.          
s pozemkem parc. �. st. 1369 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 39 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
685/1 ost. pl. o vým��e 14 799 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Olomouckému kraji 
za kupní cenu ve výši 15 000 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 633/3 orná p�da       
o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx  p�i kupní cen� ve 
výši 1 501,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.11.   
 
3. za�azení pana xxxxxxxxxx do výb�ru nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku 
parc. �. 499 (dle GP parc. �. 499) orná p�da o vým��e 508 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 
000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.12.  
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4. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 614/1 ost. pl. o vým��e 6 388 m2 (dle GP parc. 
�. 614/24 o vým��e 3 049 m2 a parc. �. 614/26 o vým��e 3 339 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
5. odprodej �ástí pozemk� parc. �. 102/13 (dle GP parc. �. 102/23)  zahrada o vým��e          
1 372 m2, parc. �. 101/11 (dle GP parc. �. 101/11) trvalý travní porost o vým��e 1 407 m2     
a parc. �. 102/3 (dle GP parc. �. 102/22) ostatní plocha o vým��e 3 229 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc Muzeu Olomoucké pevnosti, o. s. za podmínek dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
  
6. odprodej �ásti hradby Korunní pevn�stky umíst�né na pozemcích (resp. jejich �ástech) 
parc. �. 102/3 ostatní plocha,  parc. �. 101/10 ostatní plocha, parc. �. 128/1 ostatní plocha     
a parc. �. 102/12 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc Muzeu 
Olomoucké pevnosti, o. s. za podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 4.14. 
 
7. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1121 ost. pl. (dle GP parc. �. 1121/2) o vým��e 21 m2      
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 39 254,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.15. 
 
8. odprodej �ásti pozemku parc. �. 770/1 orná p�da (dle GP díl „a“) o vým��e 58 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 64 600,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.16. 
 
9. odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 184 zast. pl. o vým��e 
1 350 m2, pozemk� parc. �. st. 318 o vým��e 162 m2, parc. �. st. 319 o vým��e 28 m2, parc. 
�. st. 320 o vým��e 48 m2, parc. �. st. 321 o vým��e 117, parc. �. st. 322/1 o vým��e             
1 509, vše zast. pl., parc. �. 506/7 o vým��e 32 328 m2, parc. �. 506/8 o vým��e                   
27 098 m2, parc. �. 506/38 o vým��e 669 m2, parc. �. 506/52 o vým��e 153 m2, parc. �. 
506/53 o vým��e 676 m2, parc. �. 506/54 o vým��e 1 961 m2, vše orná p�da, parc. �. 506/10 
o vým��e 726 m2, parc. �. 506/11 o vým��e 2 039 m2, parc. �. 506/27 o vým��e 67 134 m2, 
parc. �. 506/32 o vým��e 146 m2, parc. �. 506/33 o vým��e 160 m2, parc. �. 506/35               
o vým��e 404 m2, parc. �. 506/36 o vým��e 404 m2, parc. �. 506/37 o vým��e 368 m2, parc. 
�. 506/42 o vým��e 1 793 m2, parc. �. 506/49 o vým��e 48 m2, parc. �. 506/50 o vým��e 697 
m2, parc. �. 506/55 o vým��e 23 m2, vše ostat. pl., parc. �. 506/31 trvalý travní porost            
o vým��e 2 531 m2, vše v k. ú. Un�ovice, obec Litovel Zem�d�lskému družstvu Un�ovice      
za kupní cenu ve výši 10 035 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.17. 
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 451/19 o vým��e 518 m2 a pozemku parc. �. 416/7         
o vým��e 17 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb 
Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši 615 250,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.18. 
 
11. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást  pozemku parc. �. 235/23 orná p�da 
o vým��e 263 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc se spole�ností K-stav stavební a. s. p�i kupní 
cen� ve výši 2 000,- K�/m2 + náklady 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.19. 
 
12. zm�nu smluvních podmínek p�i pronájmu s následným odprodejem pozemku parc. �. st. 
190 zast. pl. o vým��e 148 m2 a �ást pozemku parc. �. 89/1 orná p�da o vým��e 452 m2, 
vše v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc (p�vodn� �ást pozemku parc. �. 89/1 orná 
p�da o vým��e 600 m2) panu xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.20.     
 
13. darování �ásti pozemku 102/2  o vým��e 1 457 m2 a �ásti 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 �. 4.21.   
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14. darování pozemk� 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, �ásti pozemku parc. �. 102/2 ostat. pl. (dle GP parc. �. 102/21) o vým��e   
3 389 m2 a �ásti 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 �. 4.21. 
 
15. odprodej  pozemku parc. �. 13 ost. pl. o vým��e 286 m2 v k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc Muzeu um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace za kupní cenu ve výši      
967 260,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.22. 
  
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 631/1 ostat. pl. o vým��e 1 m2 k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc Fakultní nemocnici Olomouc za kupní cenu ve výši  2 500,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.23. 
 
17. odprodej pozemk� parc. �. st. 2285/2 o vým��e 167 m2, parc. �. st. 1288 o vým��e      
461 m2, parc. �. st. 2313/1 o vým��e 431 m2, parc. �. st. 2313/3 o vým��e 1 m2, parc. �. st. 
2322/2 o vým��e 14 m2,  parc. �. st. 2322/3 o vým��e 76 m2, vše zastav�ná plocha              
a nádvo�í v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Spole�enství pro d�m Wellnerova 1, 3, 3A 
Olomouc za kupní cenu ve výši 1 648 500,- K� bez možnosti splátek dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.24. 
 
18. odprodej �ásti pozemku parc. �. 429/4 ost. pl. o vým��e  912 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc spole�nosti P�evozová služba DELTA, s. r. o. za kupní cenu ve výši 922 211,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.25. 
 
19. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxx, xxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx formou obálkové metody        na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
20. výb�r nájemce a budoucího kupujícího  �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní 
ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
21. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 758/27 ostatní 
plocha o vým��e 30 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx p�i  kupní 
cen� ve výši 1 000,- K�/m2 + náklady ve výši 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.27. 
 
22. odprodej pozemku parc. �.  629/33 zahrada o vým��e 63 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 58.300,- K� dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.29. 
 
23. odprodej pozemk� 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 xxxxxxxxx  za kupní 
cenu ve výši 270 350,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.31. 
 
24. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/32) o vým��e     
201 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 163 
004,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.33. 
 
25. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/31) o vým��e     
217 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 175 
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644,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.33. 
 
26. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/30) o vým��e     
211 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 170 
904,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.33.  
 
27. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da o vým��e 225 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 181 964,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.33. 
 
28. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/29) o vým��e     
220 m2  a �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o vým��e 14 m2, vše          
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 189 074,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.33. 
 
29. odprodej �ásti pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP parc. �. 581/33) o vým��e     
104 m2 a �ást pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „g“) o vým��e 11 m2, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 95 064,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.33. 
 
30. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o vým��e 6 m2, �ást 
pozemku parc. �. 581/1 orná p�da (dle GP díl „e“) o vým��e 37 m2 a �ást pozemku parc. �. 
581/1 orná p�da (dle GP díl „f“) o vým��e 1 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc paní 
xxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 38 974 K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.33. 
 
31. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1220 ost. pl. o vým��e 57 m2 (dle GP parc. �. 1220/2)     
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 46 530,- K� 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.34. 
 
32. sm�nu �ásti 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� xxxxxxxxxx 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 s tím, že manželé xxxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši 9 
480,- K� + 1/2 náklad� ve výši 1 250,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.35. 
 
33. odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1339 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 326 m2 a budovy bez �. p./�. e.  jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 1340 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc spole�nosti MERIT 
GROUP a. s. za kupní cenu ve výši 5 500 000,- K� + náklady 4 600,- K� bez možnosti 
splátek dle d�vodové zprávy bod �. 4.36. 
 
34. bezúplatný p�evod �ásti pozemku parc. �. 168/16 ostat. pl. o vým��e 3 832 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví �R - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.37. 
 
35. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. 1944/7 ostatní plocha o vým��e 659 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví �R – Pozemkového fondu �R do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.38. 
 
36. odprodej objektu �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha a nádvo�í        
o vým��e 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) spole�nosti SLAVIA 
INVEST a.s. za kupní cenu ve výši 2 607 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.40. 
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37. odprodej objektu �. p. 434 s pozemkem parc. �. st. 557 zastav�ná plocha a nádvo�í         
o vým��e 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova – C1K2) spole�nosti 
Freemont, spole�nost s ru�ením omezeným za kupní cenu ve výši 3 207 000,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.41.  
 
38. odprodej objektu �. p. 480 s pozemkem parc. �. st. 595 zastav�ná plocha a nádvo�í         
o vým��e 197 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C2K1) spole�nosti D-ASINED 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 807 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.42. 
 
39. odprodej objektu �. p. 496 s pozemkem parc. �. st. 606 zastav�ná plocha a nádvo�í        
o vým��e 196 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Dlouhá – C2K2) spole�nosti GLOBE 
INVESTMENT CZ s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 807 000,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
4.43.  
 
40. odprodej objektu �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 zastav�ná plocha a nádvo�í         
o vým��e 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) spole�nosti St. HUBERT, 
s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 007 000,-K� dle d�vodové zprávy bod �. 4.44. 
 
41. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemky parc. �. 734/3 orná p�da           
o vým��e 345 m2, parc. �. 735/2 o vým��e 786 m2, parc. �. 735/16 o vým��e 608 m2, oba 
zahrada, parc. �. 735/17 ost. pl. o vým��e 1129 m2, parc. �. 735/19 o vým��e 333 m2, parc. 
�. 735/20 o vým��e 340 m2, parc. �. 735/21 o vým��e 453 m2, parc. �. 735/23 o vým��e    
130 m2, parc. �. 735/24 o vým��e 337 m2, vše orná p�da, �ást parc. �. 735/27 ost. pl.           
o vým��e 877 m2, parc. �. 735/28 orná p�da o vým��e 405 m2, parc. �. 735/29 trv. trav. 
porost o vým��e 323 m2, parc. �. 735/30 o vým��e 493 m2, parc. �. 735/31 o vým��e         
365 m2,oba orná p�da, parc. �. 735/32 zahrada o vým��e 949 m2 a parc. �. 735/35 orná 
p�da o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se spole�ností Stavitelství 
Pospíšil s. r. o. p�i kupní cen� ve výši 1 511,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.45. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 131/3 ostat. pl.           o 
vým��e 92 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
 
2. žádosti paní xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 211/7  orná 
p�da  o vým��e 700 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.2. 
 
3. žádosti manžel� xxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 735/20 orná p�da o vým��e 
340 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
 
4. žádosti spole�nosti OPTHERM s. r. o. o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne  28. 4. 2008, 
bod programu 11, bod 28 ve v�ci výše kupní ceny u odprodeje �ásti pozemku parc. �. 1119/3 
ost. pl. (dle GP parc. �. 1119/7) o vým��e 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
spole�nosti OPTHERM s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
5. žádosti paní xxxxxxxxxx o revokaci usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, 
bod 7 ve v�ci nevyhov�ní žádosti o sm�nu pozemk� parc. �. 1854/11 ost. pl.    o vým��e 300 
m2 a parc. �. 1854/12 ost. pl. o vým��e 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxx za �ást pozemku parc. �. 420/114 orná p�da o 
vým��e  41 m2 a �ást pozemku parc. �. 420/100 orná p�da o vým��e 576 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.5.  
 
6. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
651 m2 (�ást A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
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7. žádosti manžel� xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
620 m2 (�ást B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.26.  
 
8. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 
280 m2  v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.26. 
 
9. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 280 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.26. 
 
10. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 70 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.26. 
 
11. žádosti paní xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada o vým��e 280 
m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle d�vodové zprávy bod 
�. 4.26. 
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 784/1 zahrada        o vým��e 
150 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem užívání zahrady dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.26.    
 
13. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc.  �. 44/3 zahrada o vým��e 150 
m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 4.30. 
 
14. žádosti manžel� xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e 
573 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 
4.30. 
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 44/3 zahrada o vým��e  287 
m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 4.30. 
 
16. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 44/3 zahrada o vým��e 
160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 
4.30. 
 
17. žádosti manžel� xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 44/3 zahrada      o 
vým��e 160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.30. 
 
18. žádosti manžel� xxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 44/3 zahrada o vým��e 
160 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 
4.30. 
 
19. žádosti manžel� xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku par. �. 46/2 zahrada o vým��e 
300 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 
4.30. 
 
20. žádosti spole�nosti Freemont, spole�nost s ru�ením omezeným,  pana Jind�icha Látala a 
pana Florio Vincenza o odprodej budovy bez �. p./�. e. jiná stavba s pozemkem parc. �. st. 
1339 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 326 m2 a budovy bez �. p./�. e.  jiná stavba s pozemkem 
parc. �. st. 1340 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 403 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.36. 
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21. žádostem spole�nosti St. HUBERT, s.r.o. a spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o.       
o odprodej objektu �. p. 415 s pozemkem parc. �. st. 542 zastav�ná plocha a nádvo�í o 
vým��e 179 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Synkova – C1K1) dle d�vodové zprávy bod �. 
4.40. 
 
22. žádostem spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o., spole�nosti St. HUBERT, s.r.o. a 
spole�nosti SLAVIA INVEST a.s. o odprodej objektu �. p. 434 s pozemkem parc. �. st. 557 
zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 238 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Herrmannova – 
C1K2) dle d�vodové zprávy bod �. 4.41. 
 
23. žádostem spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o., spole�nosti St. HUBERT, s.r.o., 
spole�nosti SLAVIA INVEST a.s., spole�nosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. a sdružení 
K�es�anské spole�enství Reach Out For Christ Jeseník o odprodej objektu �. p. 480               
s pozemkem parc. �. st. 595 zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 197 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc (Na Letné – C2K1) dle d�vodové zprávy bod �. 4.42. 
 
24. žádostem spole�nosti D-ASINED s.r.o., pana Martina Theibera, pana Richarda Slámky, 
spole�nosti HELKO Computers CZ s.r.o., spole�nosti St. HUBERT, s.r.o., spole�nosti 
SLAVIA INVEST a.s. a sdružení K�es�anské spole�enství Reach Out For Christ Jeseník        
o odprodej objektu �. p. 496 s pozemkem parc. �. st. 606 zastav�ná plocha a nádvo�í           
o vým��e 196 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Dlouhá – C2K2) dle d�vodové zprávy bod    
�. 4.43. 
 
25. žádostem spole�nosti D-ASINED s.r.o., pana Richarda Slámky, spole�nosti HELKO 
Computers CZ s.r.o., spole�nosti SLAVIA INVEST a.s. a spole�nosti Freemont, spole�nost s 
ru�ením omezeným o odprodej objektu �. p. 468 s pozemkem parc. �. st. 568 zastav�ná 
plocha a nádvo�í o vým��e 242 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Lazecká – C2K3) dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.44. 
 
26. žádosti spole�nosti INFIN Money & Success s. r. o., spole�nosti CARMAN, a. s., 
spole�nosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. a spole�nosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.    
o odprodej pozemk� parc. �. 734/3 orná p�da o vým��e 345 m2, parc. �. 735/2 o vým��e   
786 m2, parc. �. 735/16 o vým��e 608 m2, oba zahrada, parc. �. 735/17 ost. pl. o vým��e 
1129 m2, parc. �. 735/19 o vým��e 333 m2, parc. �. 735/20 o vým��e 340 m2, parc. �. 
735/21 o vým��e 453 m2, parc. �. 735/23 o vým��e 130 m2, parc. �. 735/24 o vým��e        
337 m2, vše orná p�da, �ást parc. �. 735/27 ost. pl. o vým��e 877 m2, parc. �. 735/28 orná 
p�da o vým��e 405 m2, parc. �. 735/29 trv. trav. porost o vým��e 323 m2, parc. �. 735/30      
o vým��e 493 m2, parc. �. 735/31 o vým��e 365 m2,oba orná p�da, parc. �. 735/32 zahrada 
o vým��e 949 m2 a parc. �. 735/35 orná p�da o vým��e 950 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.45. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 5 ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 
478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 700,- 
K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.11.  
 
2. �ást usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 5 ve v�ci 
nevyhov�ní žádosti manžel� xxxxxxxxxxx  o odprodej pozemku parc. �. 633/3 orná p�da o 
vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.11.  
 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Parkovišt� Hynaisova 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 16. 3. 2000, bod programu 3,  bod 46 ve v�ci schválení smlouvy         
o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 868/1 ostat. pl. o vým��e 4000 m2 v k. ú. 
Nová Ulice se spole�ností Namiro s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
2. nevyhovuje 
žádostem spole�ností IMMORENT �R s.r.o., HORSTAV Olomouc s.r.o. a ELTODO EG a.s. 
o pronájem pozemk� parc.�. 868/12 ost.pl.  o vým��e 2980 m2, parc.�. 868/13 ost.pl.             
o vým��e 1509 m2, parc.�. 866/6 osl.pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ost.pl. o vým��e     
20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemek parc.�. 73/13 ost.pl. o vým��e      
142 m2 v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádostem spole�ností IMMORENT �R s.r.o., HORSTAV Olomouc s.r.o. a ELTODO EG a.s. 
o odprodej pozemk� parc.�. 868/12 ost.pl.  o vým��e 2980 m2, parc.�. 868/13 ost.pl.             
o vým��e 1509 m2, parc.�. 866/6 osl.pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ost.pl. o vým��e  
20 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemek parc.�. 73/13 ost.pl. o vým��e     
142 m2 v k.ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
4. schvaluje 
pronájem pozemk� parc. �. 868/12 ost. pl.  o vým��e 2 980 m2, parc. �. 868/13 ost. pl.           
o vým��e 1 509 m2, parc. �. 866/6 ost. pl. o vým��e 40 m2 a parc. �. 866/7 ost. pl. o vým��e 
20 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a pozemek parc. �. 73/13 ost. pl. o vým��e   
142 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti NAMIRO s.r.o. za podmínek dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ásti pozemk� parc. �. 868/12 ost. pl.  
o vým��e 2 153 m2, parc. �. 868/13 ost. pl. o vým��e 132 m2 a parc. �.  866/6 ost. pl.            
o vým��e 7 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a �ást pozemku parc. �. 73/13 ost. pl. 
o vým��e 9 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc se spole�ností NAMIRO s.r.o.    
za podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
5 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 z�ízení v�cného b�emene uložení a provozování kanalizace na pozemku 
parcela �. 776/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Chomoutov, obec Olomouc a 
v�cného b�emene spo�ívajícího v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s její 
údržbou, zm�nami nebo odstran�ním s Olomouckým krajem, Správou silnic Olomouckého 
kraje.  V�cné b�emeno je z�izováno bezúplatn� a na dobu neur�itou, v rozsahu dle 
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geometrického plánu �. 442-5/2008 ze dne 31. 1. 2008. To vše dle bodu �. 1 d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o smlouv� budoucí o bezúplatném z�ízení v�cného b�emene, 
odpovídajícího právu umíst�ní p�eložky NTL plynovodu DN 200 v�etn� p�íslušenství v  
pozemku parc.�. 406/18 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, LV �. 10001, ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouc, spolu s právem p�ístupu a p�íjezdu za ú�elem jeho oprav, 
údržby, zm�n a odstran�ní, ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s.r.o. Smlouva o z�ízení 
v�cného b�emene bude uzav�ena do 3 m�síc� ode dne nabytí právní moci kolauda�ního 
souhlasu na stavbu „Stavební úpravy mostu p�es �eku Byst�ici v Olomouci, Jeremenkova ul.“, 
org. 4735. To vše dle bodu �. 2 d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 837 - zahájení, komise (tisková oprava ) 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
�ást 1 a 2 bodu 4 usnesení  RMO ze dne 3. 6. 2008 týkající se zahájení ve�ejné zakázky �. 
837 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 písm. b) zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího �ízení s názvem „Oprava komunikací“ archivní �íslo 837 
 
3. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle d�vodové zprávy.  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 4. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 845- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
�ízení s názvem „Bezbariérové úpravy komunikací – trasa H“ archivní �íslo 845. 
b) v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. seznam zájemc�, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 59 odst. 2 a § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání 
obálek a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� náhradník� 
ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
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P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 837 -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 
„Oprava komunikací“ archivní �íslo 837 sdružení uchaze�� dle návrhu  komise obsaženém    
v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 4. 4. 
 
 
 
 
9 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 5, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 1 se xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1a) 
b) �erná cesta 11, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 5 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
c) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 16 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1c) 
d) Sladkovského 1B Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 1 se xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1d) 
e) Sladkovského 1E, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 9 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1e) 
f) Topolová 2, Olomouc, velikosti 1+kk, �.b. 4 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1f) 
g) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+kk, �.b. 39 s xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1g) 
h) Peškova 2, Olomouc, velikosti 2+kk, �.b. 48 s xxxxxxxxxx  dle d�vodové zprávy bod 1 h) 
ch) �erná cesta 5, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 14 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
     a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Kosmonaut� 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 13, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonaut� 18, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 16, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letišt� 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických V�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Na Trati 82, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Na Trati 80, Olomouc 
D�tský domov Olomouc, U Letišt� 8, Olomouc 
D�tský domov Olomouc, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3a) 
 
     b) na 2 roky s nájemci DPS, na 1 roku s nájemcem bezbariérového bytu: 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Hole�kova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Hole�kova9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�í�ná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – 1 roku 
dle d�vodové zprávy 3b) 
 
     c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonaut� 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavel�ákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 13, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3c) 
 
     d) na 1/2 roku, 3 m�síce s nájemci: 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
dle d�vodové zprávy bod 3d)     
 
2. s neprodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
a)  xxxxxxxxxx, �erná cesta 31, Olomouc 
b)  xxxxxxxxxx, Hr�í�ská 38, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a,b) 
 
3. s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxxx, T�. Spojenc� 14, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, �erná cesta 12, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5)   
4. s p�echodem nájmu bytu:  
xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Selské nám. 65, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Michalská 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6 a,b,c) 
 
5. s uzav�ením nových nájemních smluv (d�íve vojenské byty): 
 a) xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
 b) xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 7a,b)   
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
10 Prodej dom� + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
zm�nu nájemní smlouvy �. maj/737/94/S uzav�enou mezi statutárním m�stem Olomouc        
a manžely xxxxxxxxxx tak, že bude zúžen p�edm�t nájmu a výše nájemného – nájem bude 
uzav�en k pozemku parc. �. st. 387/5, o vým��e 65 m2, a k �ásti pozemku parc. �. 1975, 
ostatní plocha, o vým��e 100 m2 – viz. zákres v katastrální map�, vše v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc, úprava nájemného – u obou pozemk� 1,- K�/m2/rok, to je 165,- K�/rok 
celkem, doba nájmu ur�itá do 31. 12. 2023 a k pozemku parc. �. st. 387/5, zastav�ná plocha 
a nádvo�í, z�stane nadále zachováno p�edkupní právo pro nájemce manžele xxxxxxxxxx do 
31. 12. 2023 dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti Spole�enství vlastník� bytových jednotek Olomouc, Velkomoravská 12, ve v�ci 
snížení kupní ceny p�i prodeji pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 824 m2,       
v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.2. 
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4. souhlasí 
s dopln�ním usnesení bod 8, �ást 3, z jednání RMO ze dne 20. 5. 2008 v tomto zn�ní – a to 
v�etn� vedlejší stavby (p�íst�ešku k parkování osobních automobil�) a zpevn�né plochy, 
když kupní ceny za tuto vedlejší stavbu a zpevn�nou plochu byly již kupujícími uhrazeny      
na základ� smluv o p�evodu jednotek v budov� Wellnerova 15 dle d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
5. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. 336/1, zahrada, o vým��e 222 m2, a pozemku parc. �. 332/7, 
zahrada, o vým��e 136 m2, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc, dle geometrického plánu �. 
475-1015/2007, který rozd�luje pozemky na jednotlivé díly pod novým ozna�ením takto: 
1) pozemek parc. �. 332/7, zahrada, o vým��e 76 m2, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.729,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxxx za 
kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 
xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, 
ideální 1/9 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 do SJM 
manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 
3.728,- K�, ideální 1/9 xxxxxxxxxx za kupní cenu 3.728,- K�, kupní cena celkem 33.553,- K�, 
z toho pozemek 22.420,- K�, zemní sklep 7.755,- K� a náklady 3.378,- K�. 
2) pozemek parc. �. 332/11, zahrada, o vým��e 46 m2, xxxxxxxxxx za kupní  cenu 
celkem 16.948,- K�, z toho pozemek 13.570,- K� a náklady 3.378,- K�. 
3) pozemek parc. �. 336/17, zahrada, o vým��e 17 m2,  xxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 8.393,- K�, z toho pozemek 5.015,- K� a náklady 3.378,- K�. 
4) pozemek parc. �. 336/16, zahrada, o vým��e 38 m2,  xxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 14.588,- K�, z toho pozemek 11.210,- K� a náklady 3.378,- K�. 
5) pozemek parc. �. 336/15, zahrada, o vým��e 57 m2, xxxxxxxxxx, kupní cenu celkem 
20.193,- K�, z toho pozemek 16.815,- K� a náklady 3.378,- K�. 
6) pozemek parc. �. 336/14, zahrada, o vým��e 42 m2, xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 15.768,- K�, z toho pozemek 12.390,- K� a náklady 3.378,- K�.  
7) pozemek parc. �. 336/13, zahrada, o vým��e 46 m2, xxxxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 16.948,- K�, z toho pozemek 13.570,- K� a náklady 3.378,- K�.  
8) pozemek parc. �. 336/1, zahrada, o vým��e 16 m2, do podílového spoluvlastnictví 
kupujících, a to ideální 1/5 do SJM manžel�m xxxxxxxxxx za kupní cenu 1.619,- K�, ideální 
1/5 xxxxxxxxxx za kupní cenu 1.619,- K�, ideální 1/5 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 1. 619,- K�, 
ideální 1/5 xxxxxxxxxx za kupní cenu        1.619,- K�, ideální 1/5 xxxxxxxxxxx za kupní cenu 
1.622,- K�, kupní cena celkem 8.098,- K�, z toho pozemek 4.720,- K� a náklady 3.378,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 bod 7, �ást 10, ve v�ci prodeje pozemku parc. �. st. 577, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej pozemku parc. �. st. 577, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, za kupní cenu celkem 
73.928,- K�, z toho pozemek  70.928,- K� a náklady 3.000,- K�, a to: 
xxxxxxxxxx podíl 9491/104084 za 6.742,- K�, do SJM xxxxxxxxxx podíl 9878/104084 za 
7.016,- K�, xxxxxxxxxx podíl 4659/104084 za 3.309,- K�, xxxxxxxxxx podíl 4659/104084 za 
3.310,- K�, xxxxxxxxxx podíl 7417/104084 za 5.268,- K�, xxxxxxxxxx podíl 7216/104084 za 
5.125,- K�, xxxxxxxxxx podíl 9968/104084 za 7.080,- K�, xxxxxxxxxx podíl 7900/104084 za 
5.611,- K�, xxxxxxxxxx podíl 7405/104084 za 5.259,- K�, xxxxxxxxxx podíl 10408/104084 za 
7.393,- K�, xxxxxxxxx podíl 7502/104084 za 5.328,- K�, xxxxxxxxxx podíl 6998/104084 za 
4.971,- K�, do SJM xxxxxxxxxx podíl 5663/104084 za 4.022,- K�, xxxxxxxxx podíl 
4920/104084 za 3.495,- K� dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
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8. schvaluje 
zám�r prodat pozemek parc. �. st. 49, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 164 m2, v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
9. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
své usnesení ze dne 18. 09. 2006, bod 6, �ást 10, a usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, 
�ást 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, a  schválit prodej budovy �. p. 111 (Litovelská 1)                
s pozemkem parc. �. st. 138/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1001 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, po jednotkách dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, 
oprávn�ným nájemc�m byt� a nebytových prostor za kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 1 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 622 (nám. Národních Hrdin� 4) s pozemkem parc. �. st. 771, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 424 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, po jednotkách 
dle zákona �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�, oprávn�ným nájemc�m byt� a nebytových 
prostor za kupní ceny vypo�tené dle p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej budovy �. p. 23 (Št�pánovská 23, Chomoutov) s pozemkem parc. �. st. 454, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 1106 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, 
St�ední škole stavební a podnikatelské s. r. o. za kupní cenu celkem ve výši 2.957.000,- K�, 
z toho budova za 1.261.223,- K�, pozemek za 1.658.777,- K� a náklady 37.000,- 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 2.957.000,- K� a to po dobu 20ti let        
od uzav�ení kupní smlouvy dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti pana xxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou jednotku �. 112/4     v dom� 
�. p. 112 (Dolní nám�stí 26) dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti paní xxxxxxxxxx o odkoupení bytu �. 15 v budov� �. p. 195 (Dolní nám�stí 6) na 
pozemku parc. �. st. 616, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
14. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
žádosti spole�nosti HELKO Computers CZ s. r. o. o odprodej nebytové jednotky �. 404/2       
v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085                 
na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 839/13085 
na pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
15. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
op�tovné žádosti pana xxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 554/5 v dom� �. p. 553, 
554 (Trnkova 20, 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008                  na 
spole�ných �ástech domu �. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
s tím, že d�vodem nevyhov�ní žádosti je skute�nost, že pan xxxxxxxxx má     v nájmu dva 
m�stské byty – na adrese Balbínova 5 a Trnkova 20, 22. Bytová jednotka �. 554/5 v dom� 
Trnkova 20, 22 mu m�že být nabídnuta k prodeji až v p�ípad�, že ukon�í nájem a uvolní jím 
užívaný byt na adrese Balbínova 5 dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
16. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
prodej bytové jednotky �. 404/4 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se spoluvlastnickým podílem   
o velikosti 991/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 404 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 991/13085 na pozemku parc. �. st. 382, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
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887 m2, vše k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví ideální 1/2 
xxxxxxxxxx a ideální 1/2 xxxxxxxxx (d�íve xxxxxxxxx), za kupní cenu celkem       ve výši 
463.933,- K�, z toho za jednotku 418.830,- K�, za pozemek 42.994,- K�, náklady 2.109,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
17. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 135/10 v dom� �. p. 135 (�erná cesta 4) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na spole�ných �ástech domu �. p. 135 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 584/10462 na pozemku parc. �. st. 338 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc – nájemci paní xxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
18. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva ch�ze a jízdy p�es pozemek parc. �. 615/2, 
ostatní plocha, ve prosp�ch pozemku parc. �. 615/6, ostatní plocha, a budovy �. p. 627       
(t�. Míru 135) a pozemku parc. �. st. 1237, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc, jak je vyzna�eno geometrickým plánem �. 1053 – 169/2008, který je p�ílohou 
�. 4 d�vodové zprávy bod 4.1. 
 
19. souhlasí 
s umíst�ním radioreléového bodu ur�eného pro datové a hlasové propojení složek 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – vn�jší jednotkou je parabolická anténa    
o pr�m�ru 115 cm s oza�ova�em, který vyza�uje v úzkém paprsku rádiové vln�ní                   
v kmito�tovém pásmu 18 GHz, a tato jednotka bude umíst�na na st�eše budovy, za�ízení 
vnit�ní jednotky bude umíst�no ve stávajícím datovém rozvad��i v sedmnáctém nadzemním 
podlaží budovy, pro Hasi�ský záchranný sbor Olomouckého kraje dle d�vodové zprávy bod 
4.2. 
 
20. schvaluje 
bezúplatné z�ízení v�cného b�emene práva p�ístupu, umíst�ní, montáže, technického 
dopl�ování a vylepšování, provozování, údržby a opravy p�enosového za�ízení pro datové a 
hlasové propojení složek INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU na budov� �. p. 
1017 (I. P. Pavlova 62) stojící na pozemku parc. �. st. 1324, zastav�ná plocha a nádvo�í, k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to: 
– vnit�ní jednotka umíst�ná v sedmnáctém nadzemním podlaží, jak je vyzna�eno         
na nákresu, který je p�ílohou �. 5 d�vodové zprávy a  
– parabolické antény umíst�né na stožáru na st�eše budovy, jak je vyzna�eno            
na nákresu, který je p�ílohou �. 6  d�vodové zprávy,  
– propojení vnit�ní jednotky s parabolickými anténami na st�eše budovy koaxiálním 
kabelem vedoucím ze sedmnáctého nadzemního podlaží vnit�ním prostorem budovy, 
ve prosp�ch Hasi�ského záchranného sboru Olomouckého kraje dle d�vodové zprávy     
bod 4.2. 
 
21. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
nevyhov�t žádosti Lidového bytového družstva v Olomouci ve v�ci prodeje �ásti pozemku 
parc. �. 93/143, ostatní plocha, o vým��e cca 300 m2 – viz. zákres v katastrální map�, a 
pozemku parc. �. 93/58, ostatní plocha, o vým��e 300 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
22. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
nevyhov�t žádosti pana xxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemku parc. �. 93/143, ostatní plocha, 
o vým��e 1.620 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví s 
kupujícími z dom� Charkovská 7, 9, 11, v Olomouci dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.1. 
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23. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
nevyhov�t žádosti spole�nosti SLAMI s. r. o. a spole�nosti City Retail Properties s. r. o. 
o odprodej budovy �. p. 382 (Riegrova 24) s pozemkem parc. �. st. 358, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 632 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.1. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
11 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 Rozpo�tové zm�ny - nekryté požadavky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. za�azení �ástky ve výši 200 000,- K� dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavk�. 
 
2. vykrytí �ástky ve výši 200 000,- K� ze soupisu nekrytých požadavk� z prost�edk�               
k dispozici dle d�vodové zprávy. 
 
3. vykrytí �ástky ve výši 135.000,-K� ze soupisu nekrytých požadavk� z prost�edk� k 
dispozici dle d�vodové zprávy. 
 
2. schvaluje 
1. za�azení �ástky 297 500,-K� dle upravené d�vodové zprávy do soupisu nekrytých 
požadavk� 
 
2. vykrytí �ástky ve výši 297 500,- K� ze soupisu nekrytých požadavk� z prost�edk� rezervy 
rozpo�tu k dispozici  
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P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora; Major  Martin, JUDr., nám�stek 

primátora 
Bod programu: 7. 1. 
 
 
 
 
13 Da� z nemovitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
14 P�ísp�vky na drobné ve�ejn� prosp�šné aktivity s výší 

p�ísp�vku do 5000,--K� a zm�na ú�elu využití p�ísp�vku 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�nu ú�elu využití p�ísp�vku dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení žadatele 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
5. ukládá 
podepsat Smlouvy o poskytnutí podpory v souladu s Pravidly pro poskytování podpor 
statutárním m�stem Olomouc 
T: 8. 7. 2008 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
15 Výjimky z po�tu d�tí v MŠ a žák� v ZŠ ve školním roce 

2008/2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
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2. povoluje 
výjimky z po�tu d�tí a žák� pro školní rok 2008/2009 dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele škol 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
16 Provoz d�tského dopravního h�išt� v období hlavních prázdnin 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s užíváním d�tského dopravního h�išt� dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvu o užívání d�tského dopravního h�išt� dle d�vodové zprávy (T: �erven 2008) 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Developerský zám�r Šantovka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 14. 
 
 
 
18 Pr�myslová zóna Šlechtitel� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit informa�ní systém zóny dle bodu 2. d�vodové zprávy 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odd. hospodá�ského rozvoje 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 15. 
 
 
 
 
19 Aktualizace záv�re�né zprávy FS I 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zn�ní druhého dopln�ní záv�re�né zprávy projektu "Rekonstrukce a dobudování stokové 
sít�" 
 
3. ukládá 
primátorovi m�sta Olomouce ihned podepsat druhé dopln�ní záv�re�né zprávy projektu 
"Rekonstrukce a dobudování stokové sít�" z 06/2008 
T: 8. 7. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 16. 
 
 
 
20 Výstavišt� Flora Olomouc - tržišt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
studii v p�edloženém rozsahu 
 
3. ukládá 
odboru investic zajistit projek�ní p�ípravu I. etapy tržišt� 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 17. 
 
 
 
 
21 Audit hospoda�ení s pokutovými bloky 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV.B p�edložené zprávy 14/2008 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru agendy �idi�� a motorových vozidel 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
22 Kontrola hospoda�ení ZŠ Heyrovského v roce 2007 
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: 19. 
 
 
 
23 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro  4 vozidla f. Haryservis  v ul. Ostravská dle d�vodové 
zprávy A) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
24 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: 21. 
 
 
 
25 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 BAR - HERNA v ulici 
Rož�avská 8, Olomouc, v rozsahu  24 m2 pro žadatele xxxxxxxxx, Dolany 335,      783 16 
Dolany,  na dobu  od 1.7. do 31. 10. 2008  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
26 Dopravní zna�ení - placené parkovišt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje 
další postup dle bodu C) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
 
27 Projekt "Zvýšení využití ICT v olomouckých ZŠ" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ípravou projektu "Zvýšení využití ICT v olomouckých ZŠ" dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
podání žádosti do 1. výzvy Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzd�lávání                         
v Olomouckém kraji (GG 1.1 Olomouckého kraje) vyhlášené Krajským ú�adem Olomouckého 
kraje v rámci Opera�ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
 
4. schvaluje 
složení projektového týmu dle upraveného bodu 4 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 27. 
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28 IPRM 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s p�ípravou Integrovaného plánu rozvoje m�sta dle Varianty A) 
 
 
3. schvaluje 
postup p�ípravy Integrovaného plánu rozvoje dle �ásti 3. d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
29 Sout�ž Obec p�átelská k rodin� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s ú�astí statutárního m�sta Olomouce v sout�ži Obec p�átelská k rodin� 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh zapojení m�stských organizací do projektu "Rodinné pasy Olomouckého 
kraje"  
T: 8. 7. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
30 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS P�ichystalova 66,                 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Fischerova 6,                     
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
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31 Žádost o zm�nu realizátora projektu v sociální oblasti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu realizátora projektu „Eeny meeny nejen plíny“ a p�evedení podpory z rozpo�tu 
statutárního m�sta Olomouce z organizace ob�anské sdružení He�mánci na ob�anské 
sdružení OLiVY, dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvu o poskytnutí podpory s ob�anským sdružením OLiVY v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor statutárním m�stem Olomouc, dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: 8. 7. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
32 Žádost o zm�nu projektu v oblasti podpory zdravotnických 

služeb 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu projektu „Mobilní ventilátor“ realizovaného Fakultní nemocnicí Olomouc, dle 
p�edložené d�vodové zprávy  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
33 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 
 
3. jmenuje 
�lena KM� dle d�vodové zprávy 
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4. ukládá 
informovat p�edsedy a nové �leny p�íslušných KM� 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
34 Žádost TSMO, a. s. 
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: 35. 
 
 
 
35 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru koncepce 

a rozvoje Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení pracovní smlouvy a �inností euromanažera a koncep�ního analytika dle 
d�vodové zprávy do 31. 12. 2010 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 38. 
 
 
 
 
36 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 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 39. 
 
 
 
37 Pojmenování ulic -  Nový Sv�t 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit  navržené názvy ulic dle upravené d�vodové zprávy na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
navržené názvy ulic 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 41. 
 
 
 
38 Smlouva o spolupráci mezi m�stem Olomouc a m�stem 

Nördlingen 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s textem navržené Smlouvy o spolupráci mezi m�stem Olomouc a  m�stem Nördlingen 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
text Smlouvy o spolupráci mezi m�stem Olomouc a m�stem Nördlingen 
 
4. ukládá 
p�edložit ZMO k projednání text Smlouvy o spolupráci mezi m�stem Olomouc a m�stem 
Nördlingen 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 42. 
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39 Ru�itelský závazek SMOl k úv�ru BD Jižní Olomouc  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
 ru�itelský závazek úv�ru v rozsahu dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edložit návrh na schválení ru�itelského závazku a návrh na uložení primátorovi podepsat 
ru�itelský závazek SMOl do výše úv�rové angažovanosti úv�ru pro KB, a.s. dle d�vodové 
zprávy zastupitelstvu m�sta Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 43. 
 
 
 
40 Aquapark 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím p�ísp�vku spole�nosti AQUAPARK Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy a 
doporu�uje schválení na nejbližším jednání ZMO 
 
3. souhlasí 
s upraveným dodatkem �. 1 akcioná�ské dohody dle d�vodové zprávy a p�ílohy �. 2 a 
doporu�uje jeho schválení na nejbližším jednání ZMO 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 44. 
 
 
 
41 Centrum sportu a zdraví 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s úhradou náklad� dle požadavku zhotovitele a dle p�ílohy d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
se za�azením �ástky 6 178 000,- K� do soupisu nekrytých požadavk� 
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4. ukládá 
za�adit do návrhu plánu roku 2009 zbývající �ástku k úhrad� a to 19 389 000,-  K� 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 45. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


