
 

USNESENÍ 
 

z 51. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 8. 7. 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 (v�etn� kontroly úkol� se �tvrtletním a 
pololetním termínem pln�ní) 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení: 
- k termínu pln�ní 8. 7. 2008 dle �ásti A) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní �tvrtletn� dle �ásti B) d�vodové zprávy 
- s termínem pln�ní pololetn� dle �ásti C) d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle �ásti A, B, C d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout �ást mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu o celkovém 
rozsahu 12 m2  nacházejícího se na pozemcích parc. �. 1180 ost. pl. a parc. �. 1181 ost. pl., 
vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc  spole�nosti  HOTEL PRACHÁRNA, s.r.o. dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 164/4 ost. pl. o vým��e 2 425 m2 v k. ú. Hej�ín, obec 
Olomouc spole�nosti ZAPA beton, a.s. – prodloužení doby nájmu dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 744 ost. pl. o vým��e 18 m2 v k. ú. Radíkov         
u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.3. 
 
4. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 42/9 o vým��e 430 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4.  
 
5. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 346/3 ost. pl. o vým��e 288 m2  v k. ú. Hej�ín, 
obec Olomouc spole�nosti HOPR TRADE CZ s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
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6. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku  parc. �. 150/3 ostat. pl. o vým��e    
6 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.6. 
 
7. zám�r pronajmout pozemky parc. �. 518/1 o vým��e 231 m2, parc. �. 518/2 o vým��e     
138 m2, parc. �. 518/3 o vým��e 111 m2, parc. �. 521 o vým��e 1 067 m2, vše zahrada         
a pozemku parc. �. 519 zast. pl. o vým��e 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
  
8. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. o vým��e cca 120 m2,    
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. P�esná vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na až po zpracování 
GP (dle nového doporu�ení OKR) dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
9. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 629/1 ostat. pl. o vým��e 20 m2, v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dle nového doporu�ení OKR) dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
10. p�edb�žný zám�r odprodat pozemek parc. �. 659/19 ostatní plocha o vým��e 186 m2      
a �ást pozemku parc. �. 652/1 lesní pozemek o vým��e 210 m2, vše v k. ú. Chomoutov, vše 
obec Olomouc spole�nosti Povodí Moravy, s. p. P�esná vým�ra �ásti pozemku bude 
up�esn�na až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
11. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 451/19 ostat. pl. o vým��e 166 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 
1.10. 
 
12. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 111 zahrada o vým��e             
1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu p�i minimální 
kupní cen� ve výši 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.12.  
 
13. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 147/2 orná p�da o vým��e     
420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu p�i 
minimální kupní cen� ve výši 1 060,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 1.13.  
 
14. zám�r pronajmout garážové stání �. 14 o vým��e 26,90 m2, v dom� Balbínova �. o. 7, 9, 
�. p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
15. zám�r pronajmout garážové stání �. 12 o vým��e 20,10 m2, v dom� Balbínova �. o. 7, 9, 
�. p. 371 na pozemku parc. �. st. 662 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
16. zám�r darovat �ást pozemku parc. �. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. �. 710/38) o vým��e 
346 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního m�sta Olomouce              
do vlastnictví �R - �editelství silnic a dálnic �R dle d�vodové zprávy bod �. 1.16.  
 
17. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1699 zast. pl. o vým��e 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc spole�nosti SK Sigma Olomouc, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
18. zám�r odprodat pozemky parc. �. 979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.18. 
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19. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1081/74 orná p�da o vým��e 9 329 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc Zem�d�lskému družstvu Slavonín dle d�vodové zprávy bod �. 1.19. 
 
20. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 125,71 m2, v dom� Pavel�ákova �. o. 21, 
�. p. 1, na pozemku parc. �. st. 464 zast. pl. o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Olomouc – m�sto, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.20. 
 
21. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 21/16  (dle GP parc. �. 21/21) zahrada o vým��e 
24 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod       
�. 1.21. 
 
22. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1644 zast. pl. o vým��e 491 m2, �ást pozemku 
parc. �. 307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o vým��e 139 m2 a �ást pozemku parc. �. 307/2 
ostat. pl. (dle GP parc. �. 307/5) o vým��e 508 m2, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.22. 
 
23. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 
a pozemek parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu  dle d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
24. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 137 orná p�da o vým��e          
1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 1.24. 
  
25. pronájem �ásti pozemku parc. �. 449/38 ost. pl. o vým��e 920 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc s veškerým p�íslušenstvím spole�nosti HC Olomouc s. r. o.  za podmínek dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
26. pronájem �ásti pozemku parc. �. 623/7 ost. pl. o vým��e 160 m2 v k. ú. Nové Sady          
u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod  �. 2.4. 
 
27. pronájem �ásti pozemku  parc. �. 790 ost. pl. o vým��e 220 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
 
28. pronájem �ásti pozemku parc. �. 247/1 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc spole�nosti TIP STUDIO REKLAMA s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
29. pronájem �ásti pozemku parc. �. 12/23 ost. pl. o vým��e 31 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.7.  
 
30. pronájem �ásti pozemku parc. �. 338/1 ovocný sad o vým��e  200 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.8. 
 
31. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e  400 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
 
32. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1856 zahrada o vým��e 365 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
33. pronájem �ásti pozemk� parc. �. 202/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. B�lidla, parc. �. 
1059/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1134/1 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. �ernovír, parc. �. 
5 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Droždín, parc. �. 432/29 o vým��e 4 m2, parc. �. 401/17         
o vým��e 4 m2, parc. �. 443/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 419/3 o vým��e 4 m2, vše ost. pl.      
v k. ú. Hej�ín,   parc. �. 808/4 o vým��e 4 m2, parc. �.  842/5 o vým��e 3 m2, parc. �. 624/2   
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o vým��e 3 m2, parc. �. 946 o vým��e 4 m2, parc. �. 733/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 624/19    
o vým��e 4 m2, parc. �. 46/2 o vým��e 6 m2, vše ost. pl. a parc. �. 1702 zast. pl. o vým��e       
5 m2, vše v k. ú. Hodolany,  parc. �.  1117 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1929/1 o vým��e 10 m2, 
vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 779/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. 
Chomoutov, parc. �. 1414/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1420/13 o vým��e 4 m2, vše ost. pl.     
v k. ú. Chválkovice,  parc. �. 70/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 72/5 o vým��e 4 m2, vše ost. pl.   
v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. �.  290/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 111/1 o vým��e 4 m2         
a parc. �. 115/17 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Lazce,  parc. �. 200 ost. pl. o vým��e      
4 m2    v k. ú. Lošov, parc. �. 246/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Nemilany, parc. �. 150/8     
o vým��e 4 m2 a parc. �. 480/3 o vým��e 3 m2, vše ost. pl. v k. ú. Ne�edín, parc. �. 800/4      
o vým��e 4 m2, parc. �. 1081 o vým��e 4 m2, parc. �. 590/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 590/3     
o vým��e 4 m2, parc. �. 604/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 2135 o vým��e 9 m2, parc. �. 1072    
o vým��e  12 m2, parc. �. 626/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 619/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 247/1 
o vým��e 4 m2, parc. �. 240/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 485/1 o vým��e 6 m2, parc. �. 614/1    
o vým��e 4 m2, parc. �. 485/2 o vým��e 6 m2, parc. �. 542 o vým��e 4 m2, parc. �. 559/4     
o vým��e  4 m2, parc. �. 792/1 o vým��e 6 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, parc. �.  736    
o vým��e 4 m2, parc. �. 622/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 600/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 5/8       
o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. �.  85/7    o vým��e 4 m2, 
parc. �. 213 o vým��e 4 m2, parc. �. 203/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 90/38      o vým��e 4 m2, 
parc. �. 79/30 o vým��e 4 m2, parc. �. 125/2 o vým��e 9 m2, parc. �. 105/1   o vým��e 4 m2, 
parc. �. 124/6 o vým��e 4 m2, parc. �. 95/25 o vým��e 4 m2, parc. �. 328/1   o vým��e 4 m2, 
vše ost. pl. a parc. �. 790 zast. pl. o vým��e 10 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, parc. �.  
116/17 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, parc. �. 451/21 o vým��e     4 m2, parc. �. 
311/8 o vým��e 4 m2, parc. �. 495/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 451/34 o vým��e 5 m2 a parc. 
�. 350/19 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, parc. �.  405/1 ost. pl. o vým��e 4 m2       
v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. �. 1029/28 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. �ep�ín,  parc. �. 
812/16 orná p�da o vým��e 4 m2 a parc. �. 424/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 vše v k. ú. 
Slavonín, parc. �. 267 o vým��e 4 m2 a parc. �. 461 o vým��e 4 m2 vše ost. pl.  v k. ú. Svatý 
Kope�ek, parc. �. 176/1 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, vše obec 
Olomouc a parc. �. 1092/7 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky 
spole�nosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o.  dle d�vodové zprávy bod  �. 2.11. 
 
34. pronájem pozemku parc. �. 1998 ost. pl. o vým��e 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
35. pronájem �ásti pozemku parc. �. 1409/2 ost. pl. o vým��e 1 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.13.  
 
36. pronájem pozemku parc. �. 1123/1 orná p�da o vým��e 265 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod  �. 2.14. 
 
37. p�id�lit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - lokalita �. 1 (místo �. 
1) – ul. 28. �íjna – prodej d�ev�ných hra�ek a dekorací na období od 1. 3. 2009 do 24. 12. 
2009 dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
38. p�id�lit místo pro stánkový prodej panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- lokalita �. 1 (místo �. 2) – 
ul. 28. �íjna – prodej suvenýr� a dárkového zboží na období od 1. 3. 2009 do 24. 12. 2009 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.16.  
 
39. pronájem pozemk� parc. �. 306/17 orná p�da o vým��e 9 355 m2 a parc. �. 308/1 ostat. 
pl. o vým��e 410 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Stavitelství 
Pospíšil s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.17.   
 
40. pronájem pozemk� parc. �. 311/14 ostat. pl. o vým��e 23 411 m2 a parc. �. 323/8 ostat. 
pl. o vým��e 1 339 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc na dobu ur�itou na 1 rok dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení  a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1000/2 ostat. pl. v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1000/2 ostat. pl. v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.20. 
 
43. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení  NN na pozemcích  parc. �. 1939/2 zahrada, parc. �. 1939/3 zahrada, parc. �. 1939/4 
ostatní plocha,  parc. �. 1939/5 zahrada, vše  v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc  
ve prosp�ch spole�nosti �EZ  Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
44. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení  NN na pozemcích  parc. �. 1939/2 zahrada, parc. 
�. 1939/3 zahrada, parc. �. 1939/4 ostatní plocha,  parc. �. 1939/5 zahrada, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.21. 
 
45. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 225 ostat. plocha, parc. �. 199 ostat. plocha, parc. �. 200 
ostat. plocha a umíst�ní a provozování nového betonového sloupu na pozemku parc. �. 200 
ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2. 22. 
 
46. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 225 ostat. plocha, parc. 
�. 199 ostat. plocha, parc. �. 200 ostat. plocha a umíst�ní a provozování nového betonového 
sloupu na pozemku parc. �. 200 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
47. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN  na pozemcích parc. �. 453/1 ost. pl., parc. �. 453/2 ost. pl., parc. �. 453/3 ost. pl., 
parc. �. 27/6 zahrada a parc. �. st. 186 zast. pl. a nádvo�í, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
48. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN  na pozemcích parc. �. 453/1 ost. pl., parc. �. 
453/2 ost. pl., parc. �. 453/3 ost. pl., parc. �. 27/6 zahrada a parc. �. st. 186 zast. pl. a 
nádvo�í, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
49. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
p�ípojky na pozemcích parc. �. 451/17, parc.�. 451/18, parc. �. 451/26, parc. �. 451/30, parc. 
�. 451/32, parc. �. 451/33, parc. �. 451/34, parc. �. 451/36, vše ostatní pl. v k. ú. Povel, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.24. 
 
50. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 2 ks zemních 
kabel� NN, p�ípojkové sk�ín� a 2 ks kabelových sk�íní  na pozemcích parc. �. 834/2 ostatní 
plocha, parc. �. 653/1 ostatní plocha, parc. �. 649/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, 
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obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.25. 
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování 2 ks zemních kabel� NN, p�ípojkové sk�ín� a 2 ks kabelových sk�íní 
na pozemcích parc. �. 834/2 ostatní plocha, parc. �. 653/1 ostatní plocha, parc. �. 649/14 
ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
52. pronájem nebytových prostor� 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 �. 3.2. 
 
53. pronájem nebytových prostor� 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 �. 3.3. 
 
54. pronájem �ásti nemovitosti pro umíst�ní antény pro bezdrátový p�enos internetu v dom� 
Hn�votínská �.p. 190, �.o. 13 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc spole�nosti FOFRNET spol. 
s.r.o. na dobu neur�itou s t�ím�sí�ní výpov�dní lh�tou, s novou výší nájemného                    
6 500,- K�/1 anténa/rok – prodloužení doby nájmu dle d�vodové zprávy bod �. 3.6.   
 
55. pronájem pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, PhD. a xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
56. pronájem pozemku parc. �. 150/20 orná p�da o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí                
u Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.8.  
 
57. pronájem pozemk� 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
58. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „6 rodinných 
dom� v Nedv�zí u Olomouce“ – �ást prodloužení kanaliza�ního a vodovodního �adu             
a komunikace, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod  �. 5.1. 
 
59. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Nadstavba 4 
rodinné domy v ul. Tvrdíkova – novostavba“ – �ást prodloužení kanalizace, mezi statutárním 
m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucími dárci dle d�vodové zprávy bod  �. 5.2. 
 
60. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu  „Inženýrské sít� 
a komunikace pro 14 novostaveb RD v k. ú. Nový Sv�t u Olomouce“ – �ást vodovod, 
kanalizace, komunikace, v�etn� odvodn�ní a ve�ejné osv�tlení, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným  a spole�ností Vision spol. s r.o jako budoucím 
dárcem dle d�vodové zprávy bod  �. 5.3. 
 
61. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Výstavba 
komunikace ke 2 RD“, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod  �. 5.4. 
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62. zm�nu investora stavby „Novostavba 7+1 RD Holice“  z CARMAN–HOME, s.r.o.           
na MORAVO trading CZ spol. s r.o. jako žadatele u plánovací smlouvy a jako budoucího 
dárce u smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
63. dopln�ní p�edm�tu plánovací smlouvy a smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy 
mezi statutárním m�stem Olomouc a MORAVO trading CZ spol. s r.o. o prodloužení 
komunikace na pozemcích parc. �. 203 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. �. 213 
ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nový Sv�t u Olomouce, obec Olomouc z materiálu 
asfaltový beton o celkové ploše 280 m2  a prodloužení NN kabelu ve�ejného osv�tlení         
na pozemku parc, �. 1677/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. Nový Sv�t u Olomouce, obec 
Olomouc o 20 m dle d�vodové zprávy bod �. 5.5. 
 
64. uzav�ení plánovací smlouvy na stavbu „Novostavba rodinného domu RD Styl – Praktik 
4+1“ - �ást vodovod, kanalizace a NTL plynovod, mezi statutárním m�stem Olomouc             
a  Stanislavem Kamení�kem a Hanou Kamení�kovou dle d�vodové zprávy bod �. 5.6.  
 
65. uzav�ení  plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „Obytná skupina B�lidelský dv�r“ 
- �ást komunikace vozidlové a parkovací stání, komunikace p�ší, kanalizace jednotná, 
kanalizace deš�ová, vodovod, STL plynovod, rozvody VN a NN, rozvody ve�ejného osv�tlení 
a terénní a vegeta�ní úpravy, mezi statutárním m�stem Olomouc a spole�ností  REKOS 
stavební spole�nost, spol. s r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 5.7. 
 
66. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„Obytná skupina B�lidelský dv�r“ - �ást komunikace vozidlové a parkovací stání, komunikace 
p�ší, kanalizace jednotná, vodovod, rozvody ve�ejného osv�tlení a terénní a vegeta�ní 
úpravy, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a spole�ností  
REKOS stavební spole�nost, spol. s r.o.  jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod     
�. 5.8. 
 
67. p�edb�žný zám�r sm�nit �ást pozemku parc. �. 161/1 orná p�da o vým��e cca 520 m2 v 
k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ást pozemku 
parc. 160/1 zahrada vým��e cca 520 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc ve vlastnictví 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod  �. 6.1.  
 
68. vy�azení pozemku parc. �. 496/2 orná p�da o vým��e 333 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z katalogu pozemk� dle d�vodové zprávy bod �. 6.2. 
 
69. p�e�azení pozemku parc. �. 494/2 orná p�da o vým��e 474 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie A (pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob�            
za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy bod �. 6.3. 
 
70. p�e�azení �ásti pozemku parc. �. 393/3 ost. pl. o vým��e cca 360 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie A (pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob�            
za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy bod  �. 6.4. 
 
71. p�e�azení pozemk� parc. �. 380/130 o vým��e 5 310 m2 a pozemku parc. �. 380/139       
o vým��e 135 m2, vše orná p�da v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc z kategorie B (pozemek 
prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A (pronajmout      
a následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle 
d�vodové zprávy bod �. 6.5. 
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72. p�e�azení pozemku z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního 
m�sta Olomouce) do kategorie D (ponechat pozemky prozatím v majetku statutárního m�sta 
Olomouce do doby ukon�ení výb�ru zájemc� o p�ímo sousedící lokalitu pro výstavbu 
Pražská, východ – I. etapa) dle d�vodové zprávy bod �. 6.6. 
 
73. p�e�azení �ásti pozemku parc. �. 779/3 orná p�da o vým��e 3 000 m2 a parc. �. 779/2 
orná p�da o vým��e 517 m2 vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z kategorie B 
(pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A 
(pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) 
dle d�vodové zprávy bod �. 6.7. 
 
74. p�e�azení pozemku parc. �. 927/1 zahrada o vým��e 512 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle 
d�vodové zprávy bod  �. 6.8. 
 
75. p�e�azení pozemku parc. �. 721 orná p�da o vým��e 4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie D (pozemek prov��it z hlediska možnosti záplav a prozatím 
rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle d�vodové zprávy bod �. 6.9. 
 
76. p�e�azení pozemk� parc. �. 632 o vým��e 641 m2, parc. �. 670/5 o vým��e 267 m2, parc. 
�. 670/34 o vým��e 562 m2, parc. �. 670/38 o vým��e 572 m2 a parc. �. 670/42 o vým��e      
o vým��e 1 712 m2, vše orná p�da v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z kategorie B 
(pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A 
(pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) 
dle d�vodové zprávy bod �. 6.11. 
 
77. p�e�azení pozemk� parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 a parc. �. 139/36 o vým��e 803 m2, 
vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat     
v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A (pronajmout a následn� odprodat 
pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy bod �. 6.12. 
 
78. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2 a parc. 
�. 139/36 o vým��e 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem 
výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod  �. 6.12. 
 
79. p�e�azení �ásti pozemku parc. �. 21/1 ostatní plocha o vým��e cca 15 000 m2                  
a pozemku parc. �. 17 trvalý travní porost o vým��e 584 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc       
z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce)           
do kategorie C (pronajmout a následn� odprodat pozemek právnické osob� za ú�elem 
výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy bod �. 6.13. 
 
80. vy�azení pozemk� parc. �. 24/25 o vým��e 286 m2, parc. �. 24/26 o vým��e 187 m2        
a parc. �. 125/2 o vým��e 331 m2, vše zahrada v k. ú. Lazce, obec Olomouc z katalogu 
pozemk� pro bydlení dle d�vodové zprávy bod �. 6.14. 
 
81. p�e�azení pozemku parc. �. 291/1 orná p�da o vým��e 487 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle 
d�vodové zprávy bod �. 6.15. 
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82. p�e�azení pozemku parc. �. 20 zahrada o vým��e 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit do doby 
uzav�ení smlouvy o z�ízení VB se spole�ností Vodovod Pomoraví – svazek obcí) dle 
d�vodové zprávy bod  �. 6.16. 
 
83. p�e�azení pozemku parc. �. 318 orná p�da o vým��e 734 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc statutárního m�sta Olomouce) z kategorie B (pozemek prozatím ponechat               
v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání      
s pozemkem odložit) dle d�vodové zprávy bod �. 6.17. 
 
84. p�e�azení pozemku parc. �. 860/1 trvalý travní porost o vým��e 1 106 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního 
m�sta Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle 
d�vodové zprávy bod  �. 6.18. 
 
85. p�e�azení pozemku parc. �. 438/1 orná p�da o vým��e 1 086 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle 
d�vodové zprávy bod �. 6.19. 
 
86. p�e�azení pozemk� parc. �. 39/2 ost. pl. o vým��e 251 m2, parc. �. st. 41 zast. pl.             
a nádvo�í o vým��e 461 m2, parc. �. st. 68/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 457 m2, parc. �. st. 
68/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, parc. �. 247/5 zahrada o vým��e 59 m2 a parc. �. 
247/6 zahrada o vým��e 504 m2, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc z kategorie B (pozemek 
prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A (pronajmout a 
následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.20. 
 
87. p�e�azení pozemk� parc. �. 978/8 zahrada o vým��e 269 m2 a parc. �. 978/2 ost. pl.        
o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím 
ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A (pronajmout a následn� 
odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.21. 
 
88. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemky parc. �. 978/8 zahrada o vým��e       
269 m2 a parc. �. 978/2 ost. pl. o vým��e 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc       
za ú�elem výstavby rodinného domu dle d�vodové zprávy bod �. 6.21. 
 
89. p�e�azení pozemku parc. �. 978/4 zahrada o vým��e 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie A (pronajmout a následn� odprodat pozemek fyzické osob� za 
ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy bod �. 6.22. 
 
90. zám�r pronajmout a následn� odprodat pozemek parc. �. 978/4 zahrada o vým��e       
650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za ú�elem výstavby rodinného domu za podmínky, 
že nájemce a budoucí kupující na vlastní náklady zajistí p�eložku stávajícího vedení VN dle 
d�vodové zprávy bod �. 6.22. 
 
91. p�e�azení pozemku parc. �. 186/3 orná p�da o vým��e 1 500 m2 v k. ú. Nové Sady          
u Olomouce, obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku 
statutárního m�sta Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem 
odložit) dle d�vodové zprávy bod  �. 6.23. 
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92. p�e�azení pozemku parc. �. 540 ost. pl. o vým��e 432 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc     
z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce)           
do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.24. 
 
93. p�e�azení pozemk� parc. �. 518/1 zahrada o vým��e 231 m2, parc. �. 518/2 zahrada        
o vým��e 138 m2, parc. �. 518/3 zahrada o vým��e 111 m2, parc. �. 519 zbo�eništ�              
o vým��e 161 m2 a parc. �. 521 zahrada o vým��e 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta 
Olomouce) do kategorie D (prozatím rozhodnutí o nakládání s pozemkem odložit) dle 
d�vodové zprávy bod �. 6.25. 
 
94. vy�azení �ásti pozemku parc. �. 776/1 orná p�da o vým��e 6 800 m2 v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc z katalogu pozemk� pro bydlení z d�vodu jeho ponechání v majetku 
statutárního m�sta Olomouce na výstavbu DPS dle d�vodové zprávy bod �. 6.26. 
 
95. p�e�azení pozemk� parc. �. 314 zahrada o vým��e 752 m2 a parc. �. 316/1 orná p�da o 
vým��e 599 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z kategorie B (pozemek prozatím 
ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A (pronajmout a následn� 
odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD) dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.27. 
 
96. p�e�azení pozemk�  parc. �. 269 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 433 m2 a parc. �. 270 
zahrada o vým��e 152 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z kategorie B (pozemek 
prozatím ponechat v majetku statutárního m�sta Olomouce) do kategorie A (pronajmout a 
následn� odprodat pozemek fyzické osob� za ú�elem výstavby RD nebo BD s tím, že 
odprodej bude �ešen po uzav�ení smlouvy o z�ízení VB se spole�ností Vodovod Pomoraví – 
svazek obcí) dle d�vodové zprávy bod �. 6.28. 
 
97. vy�azení pozemk� parc. �. 251/6 o vým��e 3 271 m2 a parc. �. 251/9 o vým��e 139 m2, 
vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc z katalogu pozemk� pro bydlení dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.29. 
 
98. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 959/7 o vým��e 186 m2 a �ást pozemku parc. 
�. 624/10 o vým��e 399 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc spole�nosti ZRNO, 
s.r.o., tj. v souladu s požadavky  OKR  dle upravené d�vodové zprávy bod �. 4.14 
 
 
2. souhlasí 
1. s p�enecháním �ásti pozemku parc. �. 124/10 ost. pl. o vým��e 6 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc pronajatého paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do podnájmu za podmínek 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. s vydlážd�ním �ásti pozemku parc. �. 68/20 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc za ú�elem umíst�ní nádob na komunální odpad pro Spole�enství vlastník� 
jednotek domu Bo�ivojova 2, �. p. 306 OLOMOUC dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
3. s prodloužením doby kolaudace a doby, po kterou bude snížena výše nájemného na 
�ástku 96,- K�/m2/rok, do 30. 9. 2008 dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
4. s podnájmem nebytového prostoru o vým��e 43,16 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 pro Základní školu a 
Mate�skou školu Sluní�ko s. r. o. dle d�vodové zprávy bod  �. 3.3. 
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3. nevyhovuje žádosti 
1. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 147/2 orná p�da 
o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod        
�. 1.13. 
 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008, bod programu 
2, bod 2.7. ve v�ci nevyhov�ní žádosti o zrušení výpov�di z nájmu nebytových prostor              
o vým��e 125,71 m2, v dom� Pavel�ákova �. o. 21, �. p. 1, na pozemku parc. �. st. 464 zast. 
pl. o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
1.20. 
 
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          
o pronájem pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná 
p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.23.  
 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem 
pozemk� parc. �. 137 orná p�da o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 
m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod  �. 1.24.  
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o snížení nájemného u pronájmu �ásti pozemku 
parc. �. 469 orná p�da o vým��e 180 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.3. 
 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru - garáž o vým��e 22 m2 v 
budov� (Ne�edínská �. 67) na pozemku parc. �. st. 68/1 zast. pl. v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.4.  
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem nebytového prostoru – garáž o vým��e 20 m2             
v budov� bez �.p./�.e. (Ne�edínská �. 65) na pozemku parc. �. st. 41 zast. pl. v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.5.  
 
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a 
nádvo�í o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 75 
m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 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 �. 4.8. 
 
10. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, parc. �. 
150/21 o vým��e 212 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí    
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk� parc. �. 150/20 o vým��e 
784 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
12. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 927/1 zahrada o vým��e 512 
m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.8. 
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4. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu na pozemek parc. �. 150/20 orná 
p�da o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc uzav�enou s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �.j. MAJ-EM-NS-Z/112/2002 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pozemky parc. �. 174/5 o vým��e 489 m2, parc. �. 139/36 
o vým��e 803 m2, vše ost. pl, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 6.12. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t smlouvu o nájmu �.j. MAJ-EM-NS/146/2003 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na �ást pozemku parc. �. 174/5 o vým��e 10 m2 ost. pl v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.12. 
 
4. odboru majetkoprávnímu vypov�d�t nájem pozemku parc. �. 978/4 zahrada o vým��e  650 
m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc pronajatého smlouvou o nájmu �. MAJ-PR-
NS/36/2004/M uzav�enou s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod  
�. 6.22. 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu prov��it napojení pozemku parc. �. 494/2 orná p�da o vým��e 
474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc na technickou infrastrukturu, zadat zpracování 
znaleckého posudku o cen� p�edm�tného pozemku a p�edložit RMO zám�r pronajmout        
a následn� odprodat p�edm�tný pozemek za ú�elem výstavby RD dle d�vodové zprávy bod 
�. 6.3. 
 
2. odboru majetkoprávnímu prov��it napojení �ásti pozemku parc. �. 393/3 ost. pl. o vým��e 
cca 360 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc na technickou infrastrukturu, zadat zpracování 
znaleckého posudku o cen� p�edm�tného pozemku a p�edložit RMO zám�r pronajmout        
a následn� odprodat p�edm�tný pozemek za ú�elem výstavby RD dle d�vodové zprávy bod 
�. 6.4. 
 
3. odboru majetkoprávnímu prov��it napojení p�edm�tných pozemk� na technickou 
infrastrukturu, zadat zpracování návrhu na d�lení pozemk� (ve spolupráci s OKR)                  
a znaleckého posudku a následn� p�edložit RMO ke schválení zám�ru pronajmout a 
následn� odprodat p�edm�tné pozemky za ú�elem výstavby rodinných dom� dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.5. 
 
4. odboru majetkoprávnímu prov��it napojení pozemk� parc. �. 632 o vým��e 641 m2, parc. 
�. 670/5 o vým��e 267 m2, parc. �. 670/34 o vým��e 562 m2, parc. �. 670/38 o vým��e      
572 m2 a parc. �. 670/42 o vým��e o vým��e 1 712 m2, vše orná p�da v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc na dopravní a technickou infrastrukturu, zadat zpracování znaleckého 
posudku o cen� p�edm�tných pozemk� a p�edložit RMO zám�r pronajmout a následn� 
odprodat p�edm�tný pozemek za ú�elem bytové výstavby v souladu s ÚPnSÚ Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 6.11. 
 
5. odboru majetkoprávnímu prov��it p�ípadné vedení technické infrastruktury na pozemku 
(NN, ve�ejné osv�tlení), zadat zpracování znaleckého posudku a následn� p�edložit RMO   
ke schválení zám�r pronajmout a následn� odprodat p�edm�tný pozemek dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.16.  
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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6. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR zpracovat návrh na d�lení p�edm�tných 
pozemk� za ú�elem výstavby rodinných dom�, prov��it napojení pozemk� na technickou 
infrastrukturu, zadat zpracování znaleckého posudku a následn� p�edložit RMO ke schválení 
zám�ru pronajmout a následn� odprodat pozemky �i jejich �ásti za ú�elem výstavby 
rodinných dom� dle d�vodové zprávy bod �. 6.7. 
 
2. odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR prov��it možnosti využití pozemku parc. �. 
721 orná p�da o vým��e 4 294 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc s ohledem na jeho 
�asté zaplavování vodou dle d�vodové zprávy bod �. 6.9. 
 
3. odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s OKR p�edložit RMO konkrétní zn�ní informace    
o zám�ru statutárního m�sta Olomouce pronajmout a následn� odprodat �ást pozemku parc. 
�. 21/1 ostatní plocha o vým��e cca 15 000 m2 a pozemku parc. �. 17 trvalý travní porost      
o vým��e 584 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.13. 
 
4. odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje prov��it možnosti 
napojení pozemku parc. �. 860/1 trvalý travní porost o vým��e 1 106 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc na dopravní a technickou infrastrukturu dle d�vodové zprávy bod �. 6.18. 
 
5. odboru majetkoprávnímu ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje prov��it napojení 
pozemku parc. �. 494/2 orná p�da o vým��e 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc na 
technickou a dopravní infrastrukturu, zadat zpracování znaleckého posudku o cen� 
p�edm�tných pozemk� a p�edložit RMO zám�r pronajmout a následn� odprodat p�edm�tné 
pozemky za ú�elem výstavby rodinných dom� dle d�vodové zprávy bod �. 6.27. 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu nabídnout k odprodeji pozemek parc. �. 268 zahrada o vým��e   
573 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc vlastník�m domu �.p. 229 manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
stojící na pozemku parc. �. st. 278 zast. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 6.10. 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zpracovat znalecký posudek na cenu pozemk� parc. �. 39/2 ost. pl. 
o vým��e 251 m2, parc. �. st. 41 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 461 m2, parc. �. st. 68/1 zast. 
pl. a nádvo�í o vým��e 457 m2, parc. �. st. 68/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 17 m2, parc. �. 
247/5 zahrada o vým��e 59 m2 a parc. �. 247/6 zahrada o vým��e 504 m2, vše v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, v�. vy�íslení náklad� na odstran�ní stávajících objekt� garáží a 
následn� p�edložit RMO ke schválení zám�ru pronajmout a následn� odprodat p�edm�tné 
pozemky za ú�elem výstavby 2 RD dle d�vodové zprávy bod �. 6.20. 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
9. ud�luje 
souhlas spole�nosti Provád�ní staveb Olomouc s.r.o. s vybudováním parkovacích stání a 
p�ístupového chodníku v rámci výstavby bytového domu V K�ovinách na pozemku parc. �. 
451/19 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta 
Olomouce pro územní �ízení dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
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10. revokuje 
1. �ást usnesení RMO ze dne 5. 12. 2006, bod programu 6, bod 2.7 ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. 323/1 ostat. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc a parc. �. 795 ostat. pl v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
  
2. usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod programu 2, bod 2.19 ve v�ci schválení úplatného 
z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 2 ks zemních  kabel�, 
p�ípojkové sk�ín� a 2 ks kabelových sk�íní  na  pozemcích parc. �. 834/2 ostatní plocha, 
parc. �. 653/1 ostatní plocha, parc. �. 649/14 ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod         
�. 2.25. 
  
3. usnesení RMO ze dne 3. 6. 2008, bod programu 2, bod 2.19 ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení                  
a provozování 2 ks zemních kabel�, p�ípojkové sk�ín� a 2 ks kabelových sk�íní na  
pozemcích parc. �. 834/2 ostatní plocha, parc. �. 653/1 ostatní plocha, parc. �. 649/14 
ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. bezúplatný p�evod pozemku parc. �. parc. �. 130/71 lesní pozemek o vým��e 933 m2       
v k. ú. Myslechovice, obec Litovel z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.1. 
          
2. zm�nu katastrální hranice mezi k. ú. Nové Sady u Olomouce a k. ú. Holice u Olomouce, 
vše obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
 
3. odprodej pozemku parc. �. 460/2 zahrada o vým��e 263 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 205 140,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
          
4. odprodej pozemku parc. �. 628 zahrada o vým��e 35 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
paní xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 22 250,- K� dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
        
5. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 75 m2           
a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, obec 
Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx formou 
obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle 
d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
        
6. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 
884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
          
7. výb�r nájemce a budoucího kupujícího na �ást pozemku  parc. �. 99/1 ostatní plocha         
o vým��e 1150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 1 200,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.7. 
 
8. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 150/20 orná p�da            
o vým��e 784 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx        
za kupní cenu ve výši 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
        
9. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na 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, obec Olomouc 
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 590,- K�/m2 dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.8. 
 
10. výb�r nájemce a budoucího kupujícího na pozemek parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2 
orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 590,-K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
12. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 744 
ost. pl. o vým��e 18 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.3. 
 
2. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 147/2 orná 
p�da o vým��e 420 m2 v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.13. 
 
3. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a 
pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.23.  
    
4. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx                
o odprodej pozemk� parc. �. 137 orná p�da o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada          
o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.24.  
          
5. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. st. 104/1 zast. pl.              
a nádvo�í o vým��e 205 m2, �ást pozemku parc. �. st. 104/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e     
75 m2 a pozemek parc. �. st. 104/3 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 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, vše orná p�da v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytových dom� dle d�vodové 
zprávy bod  �. 4.8. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 
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 �. 4.8. 
 
8. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/1 o vým��e 700 m2, 
parc. �. 150/21 o vým��e 212 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. 
Nedv�zí    u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
9. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 150/20           
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o vým��e 784 m2, parc. �. 150/19 o vým��e 785 m2, vše orná p�da v k. ú. Nedv�zí                
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.8. 
 
10. žádosti spole�nosti LANEX Olomouc, s. r. o.  o odprodej pozemku parc. �. 442/1 orná 
p�da o vým��e 2 955 m2, p�ípadn� jeho �ásti o vým��e cca 740 m2  v k. ú. Povel, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.9. 
 
11. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu pozemk� parc. �. 228/21 orná p�da o vým��e          
5 683 m2, �ást parc. �. 228/28 orná p�da o vým��e cca 330 m2, parc. �. 813/2 ostat. pl.        
o vým��e 42 m2, parc. �. 824/68 ostat. pl. o vým��e 115 m2 a parc. �. 824/71 ostat. pl.         
o vým��e 10 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx       
za pozemek parc. �. 228/23 orná p�da o vým��e 9 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 4.10. 
 
12. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. st. 920 o vým��e 320 m2, 
parc. �. st. 921 o vým��e 1 458 m2, parc. �. st. 922 o vým��e 184 m2, parc. �. st. 923     
o vým��e 257 m2, parc. �. st. 924 o vým��e 116 m2, parc. �. st. 925 o vým��e 243 m2, vše 
zast. pl. a nádvo�í a parc. �. 926 ost. pl. o vým��e 16 575 m2, vše v k. ú. Grygov, obec 
Grygov dle d�vodové zprávy bod �. 4.11. 
 
13. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 541/1 
ost. pl. o vým��e cca 6 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.12. 
 
14. žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �.     
34/ 1 ost. pl. o vým��e 40 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.13. 
 
15. žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o sm�nu 
pozemku parc. �. 297 ost. pl. o vým��e 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc v podílovém 
spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx za �ást pozemku 
parc. �. 496/2 orná p�da o vým��e 271 m2 a parc. �. 494/2 orná p�da o vým��e 474 m2, vše 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 6.3. 
 
16. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 927/1 zahrada o 
vým��e  512 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.8. 
 
17. žádosti spole�nosti Premiér marketing group spol. s r.o. a manžel� xxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 318 orná p�da o vým��e 734 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 6.17. 
 
13. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4,  bod 24 ve v�ci schválení odprodeje 
pozemk� parc. �. 979/7 zahrada  o vým��e 385 m2 a parc. �. st. 1355 zast. pl. a nádvo�í        
o vým��e 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
P�edložil: Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
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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 právu provést stavbu „Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení ulice 
Barákova“, org. 0865 na pozemcích parc.�. 461/5 ostatní plocha, parc.�. 462/1 ostatní 
plocha a parc.�. 463/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Hodolany, jak je vše zapsáno na LV �. 226 
ve vlastnictví spole�nosti ISH a.s., dle bodu �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení ulice 
Barákova“, org. 0865 na pozemku parc.�. 462/4 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, jak je 
zapsáno na LV �. 1333 ve vlastnictví spole�nosti �DREPP s.r.o., dle bodu �. 2 d�vodové 
zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení ulice 
Barákova“, org. 0865 na pozemku parc.�. 463/5 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, jak je 
zapsáno na LV �. 1272 ve vlastnictví spole�nosti AQUARIS ENGINEERING s.r.o., dle bodu 
�. 3 d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Bezbariérové úpravy komunikací – trasa E“ na 
pozemcích parc.�. 103/1 ostatní plocha, parc.�. 103/19 ostatní plocha, parc.�. 103/20 ostatní 
plocha, parc.�. 210/5 ostatní plocha a parc.�. 210/12 ostatní plocha, vše v k.ú. B�lidla, jak je 
vše zapsáno na LV �. 84 ve vlastnictví spole�nosti �eské dráhy, a.s., dle bodu �. 4 d�vodové 
zprávy 
 
6. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení ulice 
Barákova“, org. 0865 na pozemku parc.�. 462/4 ostatní plocha v k.ú. Hodolany, jak je 
zapsáno na LV �. 1333 ve vlastnictví spole�nosti �DREPP s.r.o., dle bodu �. 5 d�vodové 
zprávy 
 
7. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene odpovídajícího právu umíst�ní 
telekomunika�ního vedení na pozemcích parc.�. 592/1 ostatní plocha a parc.�. 298/1 ostatní 
plocha, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 
10001 a na most� nacházejícím se na t�chto pozemcích („Most u Kojeneckého ústavu), vše 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc, spolu s právem vstupu a vjezdu techniky               
v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, zm�nami a odstran�ním, ve prosp�ch 
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za úplatu ve výši 500,-K�, která bude 
zapo�tena dle d�vodové zprávy. To vše dle bodu �. 6 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
 



 18

 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 856- zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
�ízení s názvem „Knihovna m�sta Olomouce – oprava fasády“ archivní �íslo 856. 
b) v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. seznam zájemc�, kterým bude 
zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
c) uzav�ení mandátní smlouvy s RTS a.s. na provedení zadávacího �ízení archivní �íslo 856. 
 
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. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 853 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb zahájení a podmínky zadávacího 
�ízení s názvem „Jeremenkova ul. - p�ednádražní prostor IV. a V. etapa“ archivní �íslo 853. 
b) uzav�ení mandátní smlouvy s RTS a.s. na provedení zadávacího �ízení archivní �íslo 853. 
 
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. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
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6 Ve�ejná zakázka �.850 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení 
s názvem „Nákup služebních automobil�“ archivní �íslo 850. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 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 Ji�ího Martináka k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 848 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení 
s názvem „Plochy pro d�tská h�išt�“ archivní �íslo 848. 
 
2. ustavuje 
a) zástupce zadavatele pro vedení sout�žního dialogu ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
c) 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. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 3. 
 
 
 
8 Ve�ejná zakázka �. 843 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení s 
názvem „Dodatek �. 5  Most u Kojeneckého ústavu “ archivní �íslo 843. 
 
2. ustavuje 
komisi pro jednání s dodavatelem ve složení dle d�vodové zprávy.  
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3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k podpisu všech právních dokument� 
souvisejících s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 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) Rož�avská 3, Olomouc, velikosti 2+1, �.b. 16 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1a) 
b) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 49 s xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1 b) 
c) Jeremenkova 13, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 13 s xxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod 1c)  
d) Riegrova 24, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 5 s xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 2a) 
e) Riegrova 24 Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 4 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 2b) 
f) T�ída Míru 135, Olomouc,  velikosti 1+4, �.b. 9 s xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx dle 
d�vodové zprávy bod 3a)  
g) T�ída Míru 135, Olomouc, velikosti 1+4, �.b. 3 s xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxdle 
d�vodové zprávy bod 3b) 
h) P�ichystalova 70, velikosti 0+2, �.b. 58 s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na p�l roku 
 
3. souhlasí 
1. s  prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou:  
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, �erná cesta 29, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx, Blažejské nám�stí 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Michalská 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, U Letišt� 10, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, Horní nám�stí 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, �erná cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 11, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Balbínova 5 Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4a) 
       b) na 2 roky, 1/2 roku s nájemci DPS: 
- na 2 roky: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z�� 4, Olomouc 
- na 1/2 roku: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 64, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 4b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
Beneš Valtr a Marcela, �erná cesta 23, Olomouc 
Obselka Petr, Stiborova 30, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4c) 
      d) na 1/2 roku, 3 m�síce  s nájemci: 
- na 1/2 roku: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, �.b. 27, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc   
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- na 3 m�síce: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy bod 4d) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
10 Stanovení výše regulovaného nájemného v m�stských bytech 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navýšení nájemného v souladu se zákonem 107/2006 Sb. a sd�lením Ministerstva pro místní 
rozvoj �. 214/2008 Sb. dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
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�na 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: 6. 
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12 Rozpo�tové zm�ny - soupis nekrytých požadavk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se soupisu nekrytých požadavk� 
 
2. schvaluje 
za�azení nových žádostí dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. schvaluje 
vykrytí �ástek ze soupisu nekrytých požadavk� dle upravené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
omezení p�íjmu nových žádostí o za�azení do soupisu nekrytých požadavk� roku 2008 dle 
d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 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: 7. 
 
 
 
14 Jmenování �editelky Mate�ské školy Olomouc, Helsinská 11 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
do funkce �editelky Mate�ské školy Olomouc, Helsinská 11 uchaze�ku dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení jmenovanou �editelku 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
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15 Zm�na platového za�azení �editel� p�ísp�vkových organizací - 
škol 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu platové t�ídy dle d�vodové zprávy 
 
3. neschvaluje 
zm�nu stupn� �ízení dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o p�ijatém usnesení �editele p�ísp�vkových organizací - škol 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 Audit �innosti odd�lení st�edisko rozvozu stravy odboru 

školství 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bod� 4. odst. 4.14 a odst. 4.15  
Zprávy o zjišt�ních z vykonaného auditu ze dne 13. 6. 2008 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bod� 2. odst. 2.6; bod� 5. odst. 
5.11 a odst. 5.12 Zprávy �. 16/2008 o zjišt�ních z vykonaného auditu ze dne 13. 6. 2008 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
realizovat doporu�ená nápravná opat�ení uvedená v �ásti III. bod� 4. odst. 4.13 a odst. 4.16 
Zprávy �. 16/2008 o zjišt�ních z vykonaného auditu ze dne 13. 6. 2008 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
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17 Kontrola hospoda�ení v roce 2007 u ZŠ a MŠ Olomouc 
Svatoplukova 11 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Kontrola hospoda�ení v roce 2007 u ZŠ a MŠ Olomouc, 

�ezní�kova 1 
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: 12. 
 
 
 
19 Kontrola hospoda�ení v roce 2007 u MŠ Olomouc  

Herrmannova 1  
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: 13. 
 
 
 
20 Stezky pro inline bruslení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporu�ený postup dle bodu �.5 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje a majetkoprávním odborem 
realizovat kroky dle bodu 5 d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
vedoucí majetkoprávního odboru 
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P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 

Bod programu: 15. 
 
 
 
21 Šantovka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru investic ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje ov��it reálnost finan�ních 
náklad� jednotlivých objekt� uvedených v p�íloze �.1 d�vodové zprávy 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru investic 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. ukládá 
odboru evropských projekt� zjistit možnosti financování tramvajových tratí pop�. i dalších 
komunikací z prost�edk� EU 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
4. ukládá 
zahájit jednání s developerem na téma financování podmi�ujících dopravních staveb 
souvisejících s tímto developerským zám�rem 
T: 5. 8. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 16. 
 
 
 
22 DPS Slavonín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
p�edložit návrh alternativního zajišt�ní financování uvedeného zám�ru 
T: 2. 9. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
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23 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 Marií Šev�íkovou na byt v DPS Politických v�z�� 4, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
24 Rekonstrukce objektu pro vznik denního stacioná�e pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
25 Komunitní plánování III 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy projektu dle bodu �. 4 d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
p�edložení projektu s názvem „Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci na období 
let 2009 – 2011“ do OP LZZ, prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné p�íležitosti 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle bodu �. 5 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
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26 M�stský program prevence kriminality na rok 2008 - �erpání 

finan�ní rezervy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh na �erpání finan�ních prost�edk� z nespecifikované rezervy dle bodu 2 d�vodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
návrh na rozpo�tovou zm�nu dle bodu 3 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
 
27 Koncepce  dobrovolných hasi��  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
koncepci a postup zabezpe�ení �innosti dobrovolných hasi�� na léta  2008 až 2010 dle  
p�ílohy �.1 k p�edložené d�vodové zpráv� 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
28 Podpora poskytovaná z rozpo�tu SmOl pro rok 2008 v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
výši podpory dle d�vodové zprávy v�etn� p�íslušné rozpo�tové zm�ny 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvu dle d�vodové zprávy 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
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4. ukládá 
prov��it možnost �ešení problematiky handicapovaných živo�ich� dle d�vodové zprávy 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí odboru životního prost�edí 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 

Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
29 Zm�ny jízdních �ád� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�ny jízdních �ád� dle bodu A d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
zm�ny jízdních �ád� dle bodu B v souladu s podmínkou uvedenou v d�vodové zpráv� 
 
 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
30 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: 25. 
 
 
 
31 Zvláštní užívání komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo zákazník� a firmy MENPOS 
v ul. B. N�mcové dle d�vodové zprávy ad A) 
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3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazených parkovacích stání pro 2 vozidla zásobování a zákazník� f. 
ASTER v ul. Poup�tova dle d�vodové zprávy ad B) 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro vozidlo RZ 3M2 4308 v ul. Helsinská dle d�vodové 
zprávy ad C) 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
32 Ul. Darwinova - odvodn�ní 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle varianty �. 1 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 27. 
 
 
 
33 MDO - vzduchotechnika 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny dle bodu C) d�vodové zprávy  
 
3. ukládá 
ekonomickému odboru zajišt�ní rozpo�tových zm�n dle p�íloh 1, 2, 3 d�vodové zprávy 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora podpisem smlouvy s firmou AirClim, spol. s r. o. 
Brno 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 28. 
 
 
 
34 Keplerova - Stará P�erovská - propustek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
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2. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle Návrhu �ešení, bodu �. 1 d�vodové zprávy. 
 
3. ukládá 
odboru ekonomickému zajišt�ní rozpo�tové zm�ny dle p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy. 
T: 8. 7. 2008 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. schvaluje 
Smlouvu o spole�ném postupu zadavatel� dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy. 
 
5. pov��uje 
nám�stka primátora, JUDr. Martina Majora, podpisem smlouvy o spole�ném postupu 
zadavatel�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 29. 
 
 
35 �ídící struktura IPRM 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrženou �ídící strukturu pro p�ípravu a realizaci Integrovaných plán� rozvoje m�sta dle 
bodu 2. d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
navržené složení �ídícího výboru pro p�ípravu a realizaci Integrovaných plán� rozvoje m�sta 
dle upraveného bodu 2. d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
p�edložit návrh složení projektového týmu pro p�ípravu Integrovaného plánu rozvoje m�sta 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt� 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
36 Žádost SK Olomouc Sigma MŽ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
varianty �. 1a + 1b dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
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37 Žádost Doc. MUDr. A. Sobka, CSc. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu �. 2 dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
 
 
 
38 Projekt Bezbariérová Olomouc - získané dotace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem prací p�i p�íprav� žádostí na SFDI �R dle d�vodové zprávy  
 
3. ukládá 
odboru investic a odboru sociálních služeb a zdravotnictví pokra�ovat v p�ípravách žádostí a 
následných souvisejících �inností dle d�vodové zprávy   
T: pr�b�žn� 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 

vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
 
39 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú�ady 
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: 35. 
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40 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení povolení k vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 36. 
 
 
 
41 Rozpracování usnesení z 11. zasedání ZMO, konaného dne 23. 

6. 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
k bodu 8, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Návrh zadání zm�ny �.XV ÚPnSÚ 
Olomouc: 
- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�izování zm�ny �.XV ÚPnSÚ 
Olomouc  
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
2. ukládá 
k bodu 9, �ásti 5 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Vydání zm�ny �. XVII ÚPnSÚ Olomouc 
- odboru koncepce a rozvoje 
a) oznámit v souladu s § 173 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, vydání souboru zm�n �. XVII ÚPnSÚ Olomouc ve�ejnou vyhláškou 
b) po nabytí ú�innosti opat�it vydaný soubor zm�n záznamem o ú�innosti, uložit na odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu m�sta Olomouce, poskytnout stavebnímu odboru Magistrátu 
m�sta Olomouce a Krajskému ú�adu Olomouckého kraje 
T: 2. 9. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
3. ukládá 
k bodu 11, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Nové názvy ulic: 
- informovat p�íslušné instituce o novém názvu ulic dle schválených sm�rnic 
T: 5. 8. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
4. ukládá 
k bodu 14, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Ru�itelský závazek SmOl k úv�ru BD 
Jižní Olomouc: 
- primátorovi podepsat ru�itelský závazek SmOl do výše úv�rové angažovanosti úv�ru pro 
KB, a.s. dle d�vodové zprávy p�edložené na ZMO 
T: 2. 9. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
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5. pov��uje 
k bodu 16, �ásti 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Smlouva o spolupráci mezi m�stem 
Olomouc a m�stem Nördlingen: 
- primátora m�sta podpisem smlouvy o spolupráci mezi m�stem Olomouc (�R) a m�stem 
Nördlingen (SRN) 
T: 5. 8. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
6. ukládá 
k bodu 17, �ásti 4 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 – Aquapark: 
- nám�stku JUDr. Martinu Majorovi podepsat dodatek �. 1 akcioná�ské dohody dle p�ílohy �. 
2 d�vodové zprávy p�edložené ZMO 
T: 5. 8. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 37. 
 
 
 
42 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: 38. 
 
 
 
43 Žádost Divadla hudby m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
se žádostí Divadla hudby m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 39. 
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44 Žádost Knihovny m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� p�íloh 
 
2. souhlasí 
se žádostí Knihovny m�sta Olomouce dle záv�ru d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
 
45 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 p�ílohy d�vodové zprávy v�etn� rozpo�tových zm�n 
 
3. ukládá 
uzav�ít smlouvu na poskytnutí p�ísp�vku dle p�ílohy d�vodové zprávy v souladu s Pravidly 
pro poskytování podpor z rozpo�tu m�sta Olomouc 
T: 5. 8. 2008 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 41. 
 
 
 
 
46 Organiza�ní záležitosti - "Podpisový �ád statutárního m�sta 

Olomouce" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Podpisový �ád statutárního m�sta Olomouce" dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností 
od 9. 7. 2008 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 42. 
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47 Organiza�ní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. souhlasí 
s redislokací zam�stnanc� SmOl z budovy Kosmonaut� 10, Olomouc (ve vlastnictví státu)   
do jiného adekvátního objektu ve vlastnictví státu nap�. Na Šibeníku 5, Olomouc,                 
dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 42. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


