
 

USNESENÍ 
 

z 54. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 2. 9. 2008  
 
Poznámka:  

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

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

 
 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
2. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 2.9.2008 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1. 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
1. s provedením stavebních úprav v maximální výši 100. 000,- Kč včetně DPH v nebytovém 
prostoru o výměře 54,79 m2 v 1. PP v objektu ZŠ Olomouc Heyrovského 33, objekt 
občanské vybavenosti č.p. 460 na pozemku parc. č. st. 619 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
občanskému sdružení SK Olomouc Sigma MŽ s tím, že po doložení a odsouhlasení faktur si 
vynaložené náklady bude nájemce odepisovat ve vlastním účetnictví dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 
2. se změnou účelu nájmu z prodejny uzenin na cukrárnu a se zbouráním dělící příčky v 
nebytových prostorách o výměrách 43 m2 a 113 m2 v domě na ulici Dolní nám. č. or. 6, č.p. 
195, na pozemku parc. č. 616 zast.pl., v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.7. 
 
3. s prodloužením termínu k předložení pravomocného územního rozhodnutí do 31. 3. 2009 
při pronájmu s následným odprodejem pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře     
459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda         
o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 475 m2 a parc. č. 1678/229 
orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MORAVO trading CZ spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 4.53. 
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2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxx, paní xxxxxxx, paní xxxxxxxx, paní xxxxxxxx a pana xxxxxxxx o bezúplatné 
zřízení věcného břemene obsahující právo chůze a jízdy na pozemku  parc. č. 1014/1 ostat. 
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 757 zahrada a parc. č. 
720/8 orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.31. 
 
2. Sdružení Podané ruce o.s., oddělení Walhalla, o pronájem  půdních prostor č. 4 a 5           
o výměře 50 m2 v domě na ul. Sokolská č.o. 48, č.p. 551 s parc. č. 42/2 zast. pl. a nádv. v 
k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc, za účelem rozšíření provozování sociálních služeb     
a poradny pro drogově závislé dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
3. společnosti FOFRNET spol. s.r.o., o snížení nájemného za umístění antény pro 
bezdrátový přenos internetu v domě č.p. 191, Hněvotínská č.o.13, v k.ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 
4. nájemkyně xxxxxxxx o povolení stavebních úprav v nebytových prostorách o výměře 
71,10 m2  v domě na ulici tř. Svobody, č.o. 27, č.p. 411, na parc.č. 377/2 zast.pl. a nádvoří     
v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 
5. pana xxxxxxx o pronájem pozemků parc. č. 228/25 orná půda o výměře 7 409 m2, parc. č. 
239/5 ostat. pl. o výměře 1 393 m2, parc. č. st. 1188 zast. pl. o výměře 322 m2          a parc. 
č. 233/2 ostat. pl. o výměře 2 941 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.3. 
 
6. paní xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o 
výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
7. manželů xxxxxxxx, paní xxxxxxxx a manželů xxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 
784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8. 
 
8. manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx a 
pana xxxxxxxx, manželů xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxx , pana 
xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o pronájem části 
pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
9. manželů xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem  
pozemku  parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.10.   
 
10. manželů xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č.  611/3 zahrada o 
výměře 700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
11. manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem části pozemku parc. č. 611/3 zahrada o 
výměře 840 m2 (část B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
12. společnosti DINERO INVEST s.r.o. o pronájem pozemků parc. č. 137 orná půda              
o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady               
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
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13. společnosti DINERO INVEST s.r.o. o pronájem pozemků parc. č. 978/8 zahrada              
o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
14. Stavebního bytového družstva Olomouc o pronájem části pozemku parc. č. 959/3 ost. pl. 
o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 
3. schvaluje 
1. záměr odprodat pozemek parc. č. 723/6 orná půda o výměře 18 m2 v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 121/5 ostat. pl. o výměře 600 m2 v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 
3. záměr odprodat část pozemku parc. č. 545/2 (dle GP parc. č. 545/4) zahrada o výměře 
305 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní xxxxxxxx při kupní ceně 450,-Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod č. 1.3.  
 
4. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 
370 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové 
zprávy bod č. 1.4. 
 
5. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 127/1 ost. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 
6. záměr pronajmout nebytový prostor o výměře 6,5 m2 v 2. NP, část venkovních zdí 
bočních stěn budovy odpovídajících úrovni 2. NP a prostor na střeše v objektu obč. 
vybavenosti č.p. 366 na pozemku parc. č. st. 523 zast. pl. o výměře 774 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc (ZŠ a MŠ Nedvědova 17) společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.6. 
 
7. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 263/5 ostat. pl. o výměře   
15 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7.  
 
8. záměr odprodat část pozemku parc. č. 235/25 orná půda o výměře 6 m2 (dle GP parc. č. 
st. 908 zast. plocha) v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 1.8. 
 
9. předběžný záměr odprodat pozemky parc. č. st. 525 zast. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 
933/1 orná půda o výměře 128 m2 a část pozemku parc. č. 933/14 zahrada o výměře cca   
55 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu xxxxxxxx. Výměra části pozemku parc. č. 
933/14 bude upřesněna po vyhotovení GP dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 
10. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování stávající 
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. st. 525 zast. pl. a parc. č. 933/1 orná půda, vše    
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc  ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 1.9. 
 
11. záměr pronajmout část zdi přístavby budovy č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790 zast. 
pl. a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA 
PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 
12. záměr odprodat část pozemku parc. č. 350/19 ost. pl. o výměře 1 551 m2 v k. ú. Povel, 
obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.12. 
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13. záměr odprodat část pozemku parc. č. 787/1 zahrada (dle GP díl „a“) o výměře 145 m2  
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.13. 
 
14. poskytnout jako výpůjčku část pozemku parc. č. 1163/1 zahrada o výměře 3 809 m2        
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc Sportovnímu  klubu Chválkovice a Sboru dobrovolných 
hasičů Chválkovice dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
15. pronájem části mostní konstrukce - ocelového zábradlí na nadjezdu o celkovém rozsahu 
12 m2  nacházejícího se na pozemcích parc. č. 1180 ost. pl. a parc. č. 1181 ost. pl., vše        
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc  společnosti  HOTEL PRACHÁRNA, s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3. 
 
16. pronájem pozemku parc. č.  164/4 ost. pl. o výměře 2 425 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti ZAPA beton, a.s. – prodloužení doby nájmu dle důvodové zprávy bod 
č. 2.4. 
 
17. pronájem části pozemku parc. č.  744 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Radíkov                    
u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
18. pronájem části pozemku parc. č. 42/9 o výměře 430 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
19. pronájem části pozemku parc. č. 346/3 ost. pl. o výměře 288 m2  v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 
20. pronájem pozemku parc. č. 1081/74 orná půda o výměře 9 329 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 
21. pronájem části pozemku parc. č. 575/1 zahrada o výměře 80 m2 v  k. ú. Neředín, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 
22. pronájem části pozemku parc. č. 42/2 zahrada o výměře 140 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 
23. pronájem  pozemku parc. č. 348/1 orná půda o výměře 409 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 
24. pronájem pozemku parc. č. st. 413 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
25. pronájem pozemku parc. č. 1201/7 zast. pl.  o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 
26. pronájem části pozemku parc. č. 69/1 ost. pl. o výměře 93 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 
27. pronájem části pozemku parc. č. 87/1  orná půda o výměře 193 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc paní xxxxxxxx a paní xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 
28. pronájem části pozemku  parc.  č.  469 orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc panu xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 
29. pronájem části pozemku parc. č. 44/3 zahrada o výměře 88 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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30. pronájem části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 378 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 
31. pronájem části pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 288 m2 v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 
32. pronájem části pozemku parc. č. 187/1 orná půda o výměře 135 m2 v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 
33. pronájem pozemku parc. č.  118/29 zahrada o výměře 336 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 
34. pronájem části pozemku parc. č. 735/26 orná půda o výměře 210 m2 a části pozemku 
parc. č. 846/1 ost. pl. o výměře 119 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu xxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 
35. pronájem pozemku parc. č. 1998 ost. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 
36. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování přípojky NN na 
pozemcích  parc. č. 57/10 orná půda, parc. č. 57/13 ostat. pl. a parc. č. 57/22 ostat. pl., vše   
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
37. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování přípojky NN na pozemcích parc. č. 57/10 orná půda, parc. č. 57/13 
ostat. pl. a parc. č. 57/22 ostat. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 
38. rozšíření subjektu na straně oprávněného z věcného břemene obsahující právo uložení a 
provozování horkovodní přípojky na pozemcích  č. 415/3, parc. č. 443/4, parc. č. 451/19, 
parc. č. 451/35, parc. č. 451/40 a parc. č.  451/42, vše ostat. pl. v k. ú.  Povel, obec Olomouc 
o společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 
39. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování parovodní 
přípojky  na pozemcích parc. č. 1650/7 ostat. plocha, parc. č. 1650/8 ostat. plocha a parc. č. 
1650/9 ostat. plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch  společnosti 
Dalkia  Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.27. 
 
40. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování parovodní přípojky  na pozemcích parc. č. 1650/7 ostat. plocha, parc. 
č. 1650/8 ostat. plocha a parc. č. 1650/9 ostat. plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch  společnosti Dalkia  Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
2.27. 
 
41. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 1059/20 ostat. plocha , parc. č. 104/2  zast. plocha, parc. 
č. 104/1 zast. plocha, parc. č. 1056/2 ostat. plocha ,  parc. č. 1056/1 ostat. plocha, parc. č. 
1055 ostat. plocha, parc. č. 1057 ostat. plocha, parc. č. 150 ostat. plocha, parc. č. 1045/20 
ostat. plocha, parc. č. 1045/15 ostat. plocha, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.28. 
 
42. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1059/20 ostat. plocha , 
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parc. č. 104/2  zast. plocha, parc. č. 104/1 zast. plocha, parc. č. 1056/2 ostat. plocha ,  parc. 
č. 1056/1 ostat. plocha, parc. č. 1055 ostat. plocha, parc. č. 1057 ostat. plocha, parc. č. 150 
ostat. plocha, parc. č. 1045/20 ostat. plocha, parc. č. 1045/15 ostat. plocha, vše k. ú. 
Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.28.  
 
43. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování  kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 806/1 ostat. plocha a parc. č. st. 32 zast. plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Hodolany,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
44. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování  kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 806/1 ostat. plocha       
a parc. č. st. 32 zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany,  obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.29. 
 
45. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování plynovodu na 
pozemku parc. č. 95/1 ostat. plocha v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  SMP Net, s.r.o. Ostrava dle důvodové zprávy bod č. 2.30. 
 
46. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování plynovodu na pozemku parc. č. 95/1 ostat. plocha v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  SMP Net, s.r.o. Ostrava dle důvodové 
zprávy bod č. 2.30. 
 
47. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 632 ostat. plocha a parc. č. 550 ostat. plocha, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 2.33. 
 
48. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 632 ostat. plocha           
a parc. č. 550 ostat. plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.33. 
 
49. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelové 
smyčky NN na pozemku parc. č. 1000/2 ostat. pl. o výměře 474 m2 v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.34. 
  
50. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování kabelové smyčky NN na pozemku parc. č. 1000/2 ostat. pl. o výměře 
474 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.34. 
 
51. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování sloupové 
trafostanice BTS 400, kabelového vedení VN a NN a rozpojovacích skříní na pozemcích 
parc. č. 734/3 ost. pl., parc. č. 639 ost. pl., parc. č. 741/3 orná půda, parc. č. 720/1 zahrada, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 2.35. 
 
52. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene obsahující právo 
uložení a provozování sloupové trafostanice BTS 400, kabelového vedení VN a NN               
a rozpojovacích skříní na pozemcích parc. č. 734/3 ost. pl., parc. č. 639 ost. pl., parc. č. 
741/3 orná půda, parc. č. 720/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.35. 
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53. pronájem nebytových prostor o výměře 54,79 m2 v 1. PP v objektu ZŠ Olomouc 
Heyrovského 33, objektu občanské vybavenosti č.p. 460 na pozemku parc. č. st. 619             
o výměře 3 030 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc občanskému sdružení SK Olomouc Sigma 
MŽ dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 
54. pronájem nebytových prostor o výměře 176,29 m2 ve 2. NP v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 960 (MŠ Jílová 43) na pozemku parc. č. st. 1159 zast. pl. a nádvoří v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení PINK při nájemném ve výši 15,-, 15,-, 15,-  
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.3.        
 
55. pronájem nebytových prostor – půdní prostory o výměře 2 m2 v objektu obč. vybavenosti 
č.p. 15 na pozemku parc. č. 28/1 zast. pl. o výměře 796 m2, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
(Základní škola a Mateřská škola Raisova 1) společnosti EMPECOM, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 
56. vložené investice ve výši 2.438.750,- Kč za  provedené stavební práce v nebytovém 
prostoru o výměře 209 m2 (kavárna „Mahler“) v objektu na ulici Horní náměstí č.o. 11, č.p. 
322 na pozemku parc. č. 270 zast. pl. v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 
57. změnu smluvních podmínek u pronájmu nebytovém prostoru o výměře 209 m2 (kavárna 
„Mahler“) v objektu na ulici Horní náměstí č.o. 11, č.p. 322 na pozemku parc. č. 270 zast. pl. 
v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc společnosti Pavlík group, s.r.o. dle varianty b)  
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.10. 
 
58. pronájem části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx. a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8. 
 
59. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 
620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
60. pronájem části pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2  
v k. ú. Droždín, obec Olomouc xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
  
61. pronájem pozemku  parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec 
Olomouc manželům panu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 
62. pronájem části pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 700 m2 (část A) v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 
63. pronájem části pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 840 m2 (část B) v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
64. pronájem části pozemku parc. č. 2593/3 lesní poz. o výměře 167 m2 v k. ú. Huzová, 
obec Huzová Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle důvodové 
zprávy bod č. 4.20. 
 
65. pronájem části pozemku parc. č. 2593/3 lesní poz. o výměře 15 m2 v k. ú. Huzová, obec 
Huzová Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle důvodové zprávy bod 
č. 4.20. 
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66. pronájem části pozemku  parc. č. 150/3 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 4.34. 
 
67. poskytnutí jako výpůjčky částí pozemků parc. č. 206/2 o výměře 370 m2, parc. č. 206/3  
o výměře 155 m2, parc. č. 205/2 o výměře 185 m2, vše v k. ú.  Něředín, obec Olomouc ve 
vlastnictví paní xxxxxxxx a částí pozemků parc. č. 209/3 o výměře 25 m2, parc. č. 208/3 o 
výměře 135 m2,  parc. č. 207/3 o výměře 155 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve 
vlastnictví společnosti Reala Consulting s.r.o. statutárnímu městu Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.37. 
 
68. pronájem pozemku parc. č. 659/19 ostatní plocha o výměře 186 m2, části pozemku parc. 
č. 652/1 lesní pozemek o výměře 210 m2 a části pozemku parc. č. 779/1 ostatní plocha         
o výměře 6 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti Povodí Moravy, s.p. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.41. 
 
69. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném zřízení  věcného břemene 
obsahující právo chůze a jízdy na pozemku parc. č. 779/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 566 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.41.  
 
70. pronájem pozemků parc. č. 849/3 o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 
m2, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Moravia Star Invest s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.44. 
 
71. pronájem části pozemku parc. č. 602 ostat. pl. o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.48. 
 
72. uzavření darovací smlouvy na stavby „Olomouc, ulice Bacherova, rekonstrukce 
kanalizace blok „B“ a „Obytný soubor Mošnerova – obj. Komunikace I. etapa“, mezi OHL ŽS, 
a.s. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy 
bod č. 5.1. 
 
73. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo umístění a užívání komunikace, 
včetně odvodnění, uložení a provozování vodovodu a kanalizace, vše na pozemku parc. č. 
533/12 orná půda v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
  
74. pronájem pozemku parc. č. 978/4 zahrada o výměře 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.18.  
 
4. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje předložit RMO a ZMO návrh pořízení změny regulačního plánu 
„Sídliště Povel Čtvrtky“ dle důvodové zprávy bod č. 1.10.  
T: 2. 12. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
5. ukládá 
1. odboru majetkoprávnímu vypovědět smlouvu o nájmu na část pozemku parc. č. 69/9 trvalý 
travní porost o výměře 240 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc uzavřenou s panem 
xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky dle 
důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
2. odboru majetkoprávnímu vypovědět smlouvu o nájmu na část pozemku parc. č. 69/9 trvalý 
travní porost o výměře 150 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc uzavřenou s panem 
xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx za účelem zřízení a užívání zeleninové zahrádky dle 
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důvodové zprávy bod č. 2.24. 
 
3. odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 652/1 
lesní pozemek o výměře 210 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc uzavřenou se Správou 
lesů města Olomouce za účelem zajištění správy a plnění všech funkcí lesa při trvale 
udržitelném hospodaření na lesním majetku statutárního města Olomouce a uzavřít dodatek 
ke smlouvě o nájmu, ve kterém dojde k úpravě předmětu nájmu a výši nájemného dle 
důvodové zprávy bod č. 4.41.     
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. bere na v ědomí 
1. smlouvu o prodeji podniku uzavřenou dne 31.7.2008 mezi paní xxxxxxxxxx, jako 
prodávající  a společností Restaurace Vila Primavesi s.r.o., se sídlem Univerzitní 224/7, 
Olomouc, jako kupujícím k nebytovému prostoru o výměře 299 m2 v domě Ztracená č.o. 3, 
č.p. 321 na pozemku parc. č. 269 zast. plochy v k.ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 
2. opravu administrativní chyby dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 
7. uděluje 
souhlas Nadaci Malý Noe s uspořádáním dobročinné akce "Jeden dětský den nestačí" na 
částech pozemku parc. č. 24/9 ost. pl. o výměře cca 1223 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 
8. revokuje 
část usnesení RMO ze dne 8. 7. 2008 bod programu 2, bod 2.11. ve věci schválení pronájmu 
části pozemku parc. č. st. 790 zast. pl. a nádvoří o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc – město, 
obec Olomouc společnosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 1.11.   
 
9. nesouhlasí 
s podáním žádosti o nabytí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (stavba pro 
dopravu) na pozemku parc. č. st. 2172 zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a budovy 
bez čísla popisného nebo evidenčního (výhybkářské stanoviště) s pozemkem parc. č. st. 
2410 zast. pl. o výměře 32 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví ČR – Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.52. 
 
10. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na  část pozemku parc. č. 784/1 zahrada         
o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxx. a 
xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 000,- Kč/m2, tj.     651 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 4.8. 
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 
499) orná půda o výměře 508 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s xxxxxxxxxx při kupní ceně 
ve výši 1 322,- Kč, tj. 671 576,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 
3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemku  parc. č. 917 trvalý travní porost   
o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx při kupní ceně ve výši 
951,- Kč/m2, tj. 467 892,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.10.  
 
4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č.  611/3 zahrada        
o výměře 700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxx při kupní 
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ceně ve výši 1 010,- Kč/m2, tj.  707 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 611/3 zahrada           
o výměře 840 m2 (část B) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxx  při kupní 
ceně ve výši 1 256,- Kč/m2, tj. 1 055 040,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
6. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 778 zahrada o výměře 599 m2     
a pozemku parc č. 774/2 orná půda o výměře 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc mezi panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxx,  panem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxx a 
panem xxxxxxxxxx  formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny činí 590,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.12.  
 
7. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemků parc. č. 137 orná půda o výměře             
1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc mezi panem xxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx , panem 
xxxxxxxx,  panem xxxxxxxx a paní xxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, 
kdy minimální výše kupní ceny činí 1 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.13.  
 
8. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 111 zahrada o výměře 1 002 m2 
v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx, panem xxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxx, panem xxxxxxxx, panem xxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx formou obálkové metody na 
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 800,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 
4.14. 
 
9. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 147/2 orná půda o výměře       
420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi  manžely xxxxxxxx, xxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxx a xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx, panem xxxxxxxx a panem xxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí    1 060,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.15. 
 
10. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemků parc. č. 174/5 o výměře 489 m2 a parc. 
č. 139/36 o výměře 803 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi xxxxxxxx, 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx, panem xxxxxxxx, panem xxxxxxxx a paní xxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 950,- Kč/m2 
dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 
11. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře         
269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
mezi paní xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx, paní xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx, panem xxxxxxxx, 
paní xxxxxxxx, paní xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxx, manžely xxxxxxxx, panem xxxxxxxx, panem xxxxxxxx a 
paní xxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny 
činí 1 500,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 2593/3 lesní poz.   
o výměře 15 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová se Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace při kupní ceně ve výši 2 750,- Kč, tj. 50,- Kč/m2 + náklady 2 000,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 
13. odprodej pozemku parc. č. st. 1644 zast. pl. o výměře 491 m2, části pozemku parc. č. 
307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o výměře 139 m2 a části pozemku parc. č. 307/2 ostat. 
pl. (dle GP parc. č. 307/5) o výměře 508 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 650 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
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14. darování části pozemku parc. č. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. č. 710/38) o výměře 346 m2 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 4.22. 
 
15. odprodej pozemku parc. č. st. 1699 zast. pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc společnosti SK Sigma Olomouc, a. s. za kupní cenu ve výši 59 300,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 
16. odprodej pozemků parc. č. 979/7 zahrada  o výměře 385 m2 a parc. č. st. 1355 zast. pl.  
a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxx a paní 
xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 130 540,- Kč, a to každému ideální podíl 1/2 výše uvedených 
nemovitostí dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 21/16  (dle GP parc. č. 21/21) zahrada o výměře 24 m2 
v k. ú. Lazce, obec Olomouc paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 25 243,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.27. 
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 1123/2 ostat. pl. (dle GP díl „d“) o výměře 6 m2, části 
pozemku parc. č. 581/1 orná půda (dle GP díl „e“) o výměře 37 m2, vše v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc paní xxxxxxxx a panu xxxxxxxxx, a to každému podíl ideální 1/2 výše 
uvedených nemovitostí za kupní cenu ve výši 38 184,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 293/2 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 293/4)             
o výměře 21 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc  manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
34 018,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.32. 
 
20. odprodej části pozemku parc. č. 312/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 312/5 díl „a“) o výměře 
84 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti TOI TOI, sanitární systémy,       
s r.o. za kupní cenu ve výši 128 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 
21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 150/3 ostat. pl.       
o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní 
ceně ve výši 6 980,- Kč, tj. 880,- Kč/m2 + náklady 1 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.34. 
 
22. odprodej pozemku parc. č. 319/4 orná půda o výměře 143 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,- 
Kč, tj. celkem  109 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
 
23. odprodej pozemku parc. č. 319/5 orná půda o výměře 246 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc manželům xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,- 
Kč, tj. celkem 186 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.36. 
 
24. směnu části pozemku parc. č. 209/2 ost. pl. o výměře  18 m2 v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxza  část pozemku  parc. č. 558/2 ost. pl. o výměře  12 
m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní 
xxxxxxxxxx uhradí cenový rozdíl ve výši 2 720,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.37. 
 
25. směnu části pozemků parc. č. 209/3  o výměře 99 m2, parc. č. 208/3  o výměře  215 m2,  
parc. č. 207/3  o výměře  385 m2 a část parc. č. 207/2 o výměře 416 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Reala Consulting s. r. o. za části pozemků 
parc. č. 558/1 o výměře 621 m2 a parc. č. 557 o výměře  130 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost Reala 
Consulting s. r. o. uhradí cenový rozdíl ve výši 306 800,- Kč + náklady ve výši 29 778,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.37. 
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26. odprodej objektu garáže bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1533 zast. pl. a nádvoří         
o výměře 34 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům xxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 80 992,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.38. 
 
27. bezúplatný převod pozemků parc. č. 441/3 orná půda, parc. č. 441/4 ostatní plocha, vše 
v k. ú. Povel a části pozemku parc. č. 996/2 zahrada v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc   
z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 4.39. 
 
28. bezúplatný převod pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 969 m2 v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.40. 
 
29. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 659/19 ostatní plocha     
o výměře 186 m2, část pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 210 m2 a část 
pozemku parc. č. 779/1 ostatní plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc se společností Povodí Moravy, s.p. při kupní ceně ve výši 201 000,- Kč (tj. 500,- 
Kč/m2 a náklady ve výši 3 000,- Kč) dle důvodové zprávy bod č. 4.41.  
 
30. výkup části pozemku parc. č. 187/2 orná půda o výměře 590 m2 v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc z vlastnictví pana xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxx do vlastnictví 
statutárního města Olomouce při kupní ceně ve výši 354 000,- Kč (tj. 600,- Kč/m2) dle 
důvodové zprávy bod č. 4.42. 
 
31. darování části pozemku parc. č. 115/62 ostatní plocha o výměře 1 040 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.43. 
 
32. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 849/3 o výměře            
18 937 m2 a parc. č. 849/29 o výměře 4 919 m2, vše orná půda v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc se společností Moravia Star Invest s.r.o. při kupní ceně ve výši 23 863 868,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.44. 
 
33. odprodej pozemků parc. č. 1201/1 orná půda o výměře 373 m2, parc. č. 1201/2 orná 
půda o výměře 721 m2, parc. č. 1201/3 orná půda o výměře 318 m2, parc. č. 1201/4 orná 
půda o výměře 317 m2, parc. č. 1201/5 o orná půda o výměře 333 m2 a, parc. č. 1201/6 
orná půda o výměře 285 m2, parc. č. 1201/7 orná půda o výměře 350 m2, parc. č. 1201/8 
orná půda o výměře 388 m2, parc. č. 1201/9 orná půda o výměře 357 m2, parc. č. 1201/10 
orná půda o výměře 342 m2, parc. č. 1201/11 orná půda o výměře 342 m2, parc. č. 1201/12 
orná půda o výměře 366 m2, parc. č. 1201/13 orná půda o výměře 744 m2, parc. č. 1201/14 
orná půda o výměře 298 m2, parc. č. 1201/15 orná půda o výměře 331 m2, parc. č. 1201/16 
orná půda o výměře 331 m2, parc. č. 1201/17 orná půda o výměře 501 m2, parc. č. 1201/19 
orná půda o výměře 226 m2, parc. č. 1201/20 orná půda o výměře 433 m2, parc. č. 1201/21 
orná půda o výměře 512 m2, parc. č. 1202/1 ostatní plocha o výměře 127 m2, parc. č. 
1202/2 ostatní plocha o výměře 143 m2, parc. č. 1202/3 ostatní plocha o výměře 126 m2, 
parc. č. 1202/4 trvalý travní porost o výměře 224 m2, parc. č. 1202/5 trvalý travní porost        
o výměře 695 m2, parc. č. 1202/6 zahrada,o výměře 426 m2 parc. č. 1202/7 zahrada            
o výměře 124 m2, parc. č. 1202/8 zahrada o výměře 443 m2, parc. č. 1202/9 zahrada            
o výměře 623 m2, parc. č. 1202/10 zahrada o výměře 354 m2, parc. č. 1202/11 zahrada       
o výměře 419 m2, parc. č. 1202/12 trvalý travní porost o výměře 1 133 m2, parc. č. 1202/13 
trvalý travní porost o výměře 282 m2, parc. č. 1203/1 orná půda o výměře 5 073 m2, parc. č. 
1203/2 orná půda o výměře 2 289 m2, parc. č. 1203/3 orná půda o výměře 636 m2 a parc. č. 
1203/4 orná půda o výměře 1 744 m2, vše v k. ú. Černovír, vše obec Olomouc společnosti 
Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 10 140 815,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.46. 
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34. darování pozemků parc. č. 1201/18 orná půda o výměře 221 m2 a parc. č. 1202/14          
o výměře 2 352 m2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc ČR - Povodí 
Moravy, s. p. dle důvodové zprávy bod č. 4.47. 
 
35. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 602 ostat. pl.          
o výměře 43 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxx při kupní ceně ve výši 
70 930,- Kč, tj. 1 610,- Kč/m2 + náklady 1 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.48. 
 
36. výkup části pozemku parc. č. 954/5 ost. pl. (dle GP parc. č. 954/10) o výměře 25 m2        
v  k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxx do vlastnictví statutárního 
města Olomouce za kupní cenu ve výši 38 750,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.49. 
 
37. výkup pozemků parc. č.  st.  895/2 zast. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 449/36 ost. pl.            
o výměře 697 m2 a parc. č. 449/42 ost. pl. o výměře 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 430 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.50. 
 
38. odprodej části pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
4.51. 
 
39. odprodej části pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc paní panu xxxxxxxxx  za kupní cenu ve výši 2 995,- Kč dle důvodové zprávy 
bod č. 4.51. 
 
40. směnu prům. obj. bez čp/če na pozemku parc. č. st. 613/9 zast. pl. a nádvoří, jiné stavby 
bez čp/če  na pozemku parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří, prům. obj. bez čp/če na pozemku 
parc. č. st. 618 zast. pl. a nádvoří, obč. vyb. bez čp/če na pozemku parc. č. st. 725 zast. pl.    
a nádvoří, jiné stavby bez čp/če na pozemku parc. č. st. 762 zast. pl. a nádvoří a pozemků 
parc. č. st. 613/9 zast. pl. a nádvoří  o výměře 4 688 m2, parc. č. st. 615 zast. pl. a nádvoří    
o výměře 764 m2, parc. č. st. 618 zast. pl. a nádvoří o výměře 68 m2, parc. č. st. 725 zast. 
pl. a nádvoří o výměře 222 m2, parc. č. st. 762 zast. pl. a nádvoří o výměře 297 m2 a parc. č. 
532/4 ost. pl. o výměře 12 983 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví 
Pozemních staveb Olomouc a.s, nyní v konkursním řízení, za část pozemku parc. č. 533/12 
orná půda o výměře 50.420 m2 a pozemku parc. č.  533/11 orná půda o výměře 9 383 m2, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že 
statutární město Olomouc uhradí Pozemním stavbám Olomouc a.s, nyní v konkursním 
řízení, částku ve výši 18 088 650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 
41. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 978/4 zahrada o výměře 
650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s panem xxxxxxxx při kupní ceně ve výši 1 108 
000,- Kč, tj. 1 700,- Kč/m2 + náklady ve výši 3 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.18.    
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti pana xxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 1014/1 ost. pl. o výměře 300 m2 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.32. 
 
2. žádosti manželů xxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 2/1 ostatní plocha o výměře 
105 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 
3. žádosti pana xxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře    3992 m2 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 



 14 

4. žádosti pana xxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 228/25 orná půda o výměře        7 409 
m2, parc. č. 239/5 ostat. pl. o výměře 1 393 m2, parc. č. st. 1188 zast. pl. o výměře 322 m2 a 
parc. č. 233/2 ostat. pl. o výměře 2 941 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 
5. žádosti společnosti Domluvíme se? s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 862 o výměře        
2 111 m2, parc. č. 863 o výměře 1 291 m2, parc. č. 864 o výměře 839 m2 a parc. č. 865        
o výměře 826 m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.4. 
 
6. žádosti společnosti ESROM s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 862 o výměře 2 111 m2, 
parc. č. 863 o výměře 1 291 m2, parc. č. 864 o výměře 839 m2 a parc. č. 865 o výměře 826 
m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 
7. žádosti pana xxxxxxxx o směnu části pozemku parc. č. 114 travní porost o výměře 4 m2 v 
k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxx za část pozemku 
parc. č. 157 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 
8. žádosti pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 76/1 ostat. pl. 
o výměře 96 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 
9. žádosti manželů xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 150/2 ostat. pl. o výměře 2 
m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 
10. žádosti paní xxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx  o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 
zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod č. 4.8. 
 
11. žádosti  manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, paní xxxxxxxx a manželů xxxxxxxx o odprodej 
části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 
12. žádosti  manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx a 
pana xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, paní xxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, paní xxxxxxxx, pana 
xxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, pana xxxxxxxx a xxxxxxxx o odprodej části 
pozemku parc. č. 499 (dle GP parc. č. 499) orná půda o výměře 508 m2      v   k. ú. Droždín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9.  
 
13. žádosti manželů xxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a paní xxxxxxxx o odprodej  
pozemku  parc. č. 917 trvalý travní porost o výměře 492 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.10.   
 
14. žádosti manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, 
manželů xxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxx a paní xxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č.  611/3 zahrada          o výměře 
700 m2 (část A) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
15. žádosti manželů xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, 
paní xxxxxxxx, pana xxxxxxxx, pana xxxxxxxx, pana xxxxxxxxx, paní xxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxx a paní xxxxxxxx o odprodej  části pozemku parc. č. 611/3 zahrada o výměře 840 
m2 (část B)        v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.11.   
 
 
 



 15 

16. žádosti  společnosti DINERO INVEST s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 137 orná půda 
o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 
17. žádosti xxxxxxxx, společnosti JH SHOP s.r.o. a společnosti DINERO INVEST s.r.o. o 
odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o 
výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 
18. žádosti pana xxxxxxxx, pana xxxxxxxx, manželů xxxxxxx, společnosti JH SHOP s.r.o., 
manželů xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, paní xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, paní xxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxx, xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, a 
xxxxxxxx, manželů xxxxxxxx, pana xxxxxxxx, xxxxxxxx, manželů xxxxxxx, pana xxxxxxxx a 
pana xxxxxxxx o odprodej  pozemku parc. č. 978/4 zahrada o výměře 650 m2  v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
19. žádosti manželů xxxxxxxx, paní xxxxxxx a manželů xxxxxxxx o odprodej pozemku parc. 
č. 978/1 zahrada o výměře 650 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, případně jeho části dle 
důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 
20. žádosti paní xxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. st. 1644 zast. pl. o výměře 491 m2, 
části pozemku parc. č. 307/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“ a „b“) o výměře 139 m2 a části 
pozemku parc. č. 307/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 307/5) o výměře 508 m2, vše v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
21. žádosti pana xxxxxxxx o odprodej části pozemku parc. č. 307/2 ost. pl. o výměře 80 m2 a 
části pozemku parc. č.  307/1 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 
22. žádosti manželů xxxxxxxx o odprodej pozemku parc. č. 735/35 orná půda o výměře 950 
m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.24. 
 
23. žádosti Stavebního bytového družstva Olomouc o odprodej části pozemku parc. č. 959/3 
ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 
24. žádosti paní xxxxxxxx o revokaci části usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 
4, bod 29 dodatku důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny u odprodeje části pozemku 
parc. č. 581/1 orná půda (dle GP parc. č. 581/33) o výměře 104 m2 a části pozemku parc. č. 
581/1 orná půda (dle GP díl „g“) o výměře 11 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 4.30. 
 
25. žádosti pana xxxxxxxx o odprodej pozemků parc. č. 332/8 zahrada   o výměře 150 m2 a 
parc. č. 336/7 orná půda o výměře 438 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 4.45. 
 
26. žádosti manželů xxxxxxxx o snížení kupní ceny za pozemek parc. č. 460/2 zahrada o 
výměře 263 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.28. 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 6. 5. 1999 bod programu 7, bod 62 dodatku ve věci schválení 
bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 449/36 ost. pl. o výměře 694 m2 a parc. č. 449/42 ost. 
pl. o výměře 227 m2 v k.ú. Nová Ulice z majetku ČR – Okresní úřad Olomouc do majetku 
Města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.50. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 41 ve věci schválení podmínek 
při převodu pozemků dle důvodové zprávy bod č. 4.50.  
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3. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 12 ve věci schválení  odprodeje 
části pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.51. 
 
4. usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 11, bod 12 ve věci schválení odprodeje 
části pozemku parc. č. 806 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.51. 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej budovy bez č. p./č. e. stavba technického vybavení (regulační plynová stanice RS) 
včetně technologie s pozemkem parc. č. st. 168 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 
m2 v k. ú. Nedvězí  u Olomouce, obec Olomouc, objektu regulační plynové stanice RS  
včetně technologie s částí pozemku parc. č. 346/90  (dle GP parc. č. 346/92  ostatní plocha, 
jiná plocha) orná půda o výměře 200 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc            
a budovy bez č. p./č. e.  objekt občanské vybavenosti (regulační plynová stanice RS)             
s pozemkem parc. č. st. 1389 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti  SMP Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 095 410,- Kč.       
V případě, že do 15. 9. 2008 společnost SMP Net, s.r.o. prokáže vlastnictví regulační stanice 
RS Olomouc – město, bude kupní cena činit 1 889 410,- Kč dle dodatku důvodové zprávy 
bod č. 4.1. 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti OI  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „U Botanické zahrady – rekonstrukce parkovacích 
stání“, org. 4799, na pozemku parc.č. 105/76 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s., dle bodu 1 
předložené důvodové zprávy. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 18. 9. 2006 ve věci uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu pozemků parcela č.  51/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parcela č. 575/4 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/6 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 
575/7 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 
575/14 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela č. 575/16 ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, parcela č. 606 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 
732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 733 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 
734 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 752 ostatní plocha, jiná plocha a  parcela 
č. 753 ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
 a  
schválit stanovisko, že statutární město Olomouc nemá zájem o úplatný převod pozemků 
parc. č. 51/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 575/4 ostatní plocha, zeleň, 
parcela č. 575/6 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/7 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 
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575/13 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 575/14 ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha, parcela č. 575/16 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela č. 
606 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 
733 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 734 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parcela č. 752 ostatní plocha, jiná plocha a  parcela č. 753 ostatní plocha, jiná plocha, 
všechny v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České 
republiky, správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a 
současně schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parcela č.  51/11 
ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 575/4 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/6 
ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/7 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/13 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parcela č. 575/14 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
575/16 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parcela č. 606 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela č. 732 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 733 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela č. 734 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela č. 752 ostatní 
plocha, jiná plocha a parcela č. 753 ostatní plocha, jiná plocha, všechny v katastrálním 
území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to za omezujících podmínek, 
obsažených ve smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí tohoto usnesení, kdy Zastupitelstvo 
města současně potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do budoucna využívány        
v souladu s veřejným zájmem, spočívajícím v zajištění a zachování obecného užívání 
pozemků, které patří do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a tvoří 
plochu veřejného prostranství kolem obytných domů, obchodů a dalších objektů občanské 
vybavenosti, to vše dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 18. 9. 2006 ve věci uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu pozemků parcela č.  575/2 ostatní plocha, zeleň,  parcela č. 575/3 
ostatní plocha, zeleň a parcela č.  575/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše                  
v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České 
republiky, správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 a  
schválit stanovisko, že statutární město Olomouc nemá zájem o úplatný převod nově 
vzniklých pozemků parcela č. 575/2 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/3 ostatní plocha, 
zeleň, parcela č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, parcela č.  575/25 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parcela č.  575/43 ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním 
území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a 
současně schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nově vzniklých pozemků 
parcela č. 575/2 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 575/3 ostatní plocha, zeleň, parcela č. 
575/40 ostatní plocha, zeleň, parcela č.  575/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, parcela 
č.  575/43 ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v katastrálním území Nové Sady        
u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, a to za následujících omezujících podmínek:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou předmětem bezúplatného převodu, řádně 
pečovat, užívat je pouze k účelům, ke kterým slouží v době uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu, v souladu s veřejným zájmem spočívajícím v zajištění a zachování obecného 
užívání pozemků, které patří do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvoří plochu veřejného prostranství kolem obytných domů, obchodů a dalších objektů 
občanské vybavenosti, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním 
účelům třetím osobám, to vše po dobu deseti let ode dne jejich nabytí. 
2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti, které jsou předmětem bezúplatného převodu, 
nezcizit ve prospěch třetí osoby, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. 
3. V případě, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení některého ze závazků uvedených 
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v odst. 1, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce 
částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné dle cenového 
předpisu platného ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce 
je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku. 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 (tzn. nezcizit předmětné nemovitosti ve 
prospěch třetí osoby po stanovenou dobu 10 let ode dne jejich nabytí), zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně 
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Zaplacením této sankce není dotčeno právo 
převodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 3, dojde-li k souběhu s tímto 
porušením i k porušení některého závazku sjednaného v odst. 1.   
5. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem 
písemně vyzván. 
6. Bude-li zjištění sankce dle odst. 3 a 4 spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.  
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.  
8. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 
1 a 2 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 
zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. 
 
Zastupitelstvo města současně potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do budoucna 
využívány v souladu s veřejným zájmem, spočívajícím v zajištění a zachování obecného 
užívání pozemků, které patří do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvoří plochu veřejného prostranství kolem obytných domů, obchodů a dalších objektů 
občanské vybavenosti, to vše dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
stanovisko, že statutární město Olomouc nemá zájem o úplatný převod pozemků parcela č. 
121/3 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 121/28 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 
121/29 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 121/30 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 
150/11 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 608/8 ostatní plocha, silnice, parcela č. 608/10 
ostatní plocha, silnice, parcela č. 608/12 ostatní plocha, silnice, parcela č. 608/13 ostatní 
plocha, silnice, parcela č. 608/15 ostatní plocha, silnice, všechny v katastrálním území 
Neředín, obec Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 
a  
současně schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parcela č. 121/3 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 121/28 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 121/29 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 121/30 ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 150/11 
ostatní plocha, jiná plocha, parcela č. 608/8 ostatní plocha, silnice, parcela č. 608/10 ostatní 
plocha, silnice, parcela č. 608/12 ostatní plocha, silnice, parcela č. 608/13 ostatní plocha, 
silnice, parcela č. 608/15 ostatní plocha, silnice, všechny v katastrálním území Neředín, obec 
Olomouc a ve vlastnictví České republiky, správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, a to za následujících omezujících podmínek:  
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, které jsou předmětem bezúplatného převodu, řádně 
pečovat, užívat je pouze k účelům, ke kterým slouží v době uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu, v souladu s veřejným zájmem spočívajícím v zajištění a zachování obecného 
užívání pozemků, které patří do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvoří plochu veřejného prostranství kolem obytných domů, obchodů a dalších objektů 
občanské vybavenosti, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním 
účelům třetím osobám, to vše po dobu deseti let ode dne jejich nabytí. 
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2. Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti, které jsou předmětem bezúplatného převodu, 
nezcizit ve prospěch třetí osoby, a to po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. 
3. V případě, že by ze strany nabyvatele došlo k porušení některého ze závazků uvedených 
v odst. 1, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce 
částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné dle cenového 
předpisu platného ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce 
je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazku. 
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 (tzn. nezcizit předmětné nemovitosti ve 
prospěch třetí osoby po stanovenou dobu 10 let ode dne jejich nabytí), zavazuje se 
nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně 
nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni 
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Zaplacením této sankce není dotčeno právo 
převodce požadovat i úhradu sjednané sankce dle odst. 3, dojde-li k souběhu s tímto 
porušením i k porušení některého závazku sjednaného v odst. 1.   
5. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem 
písemně vyzván. 
6. Bude-li zjištění sankce dle odst. 3 a 4 spojeno s náklady na vypracování znaleckého 
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.  
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 kontrolovat, zda jsou 
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu 
převodci poskytnout odpovídající součinnost.  
8. Nabyvatel je povinen vždy k  31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 
1 a 2 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném 
zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. 
 
Zastupitelstvo města současně potvrzuje, že tyto pozemky byly, jsou a budou i do budoucna 
využívány v souladu s veřejným zájmem, spočívajícím v zajištění a zachování obecného 
užívání pozemků, které patří do obytné zóny v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
a tvoří plochu veřejného prostranství kolem obytných domů, obchodů a dalších objektů 
občanské vybavenosti, to vše dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Areál Chválkovice -  zařazení finan čního doplatku do soupisu 

nekrytých požadavk ů  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předložený návrh na zařazení do soupisu nekrytých požadavků 
 
2. schvaluje 
zařazení a navýšení částky dle návrhu do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2. 2. 
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5 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
výkup části pozemku parc. č. 400/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 14 m2, v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví České spořitelny, a. s. do vlastnictví 
statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč/m2 (přesná výměra a 
označení předmětné části pozemku včetně celkové ceny bude upřesněna na jednání 
zastupitelstva města po vypracování geometrického plánu),dle důvodové zprávy bod 1.1 
 
3. schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. č. st. 577, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. 
č. 614/7, zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dohodou s původními nájemci, dle 
důvodové zprávy bod 1.2 
 
4. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 652, zahrada, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3 
 
5. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 381/15, zahrada, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.4 
 
6. schvaluje 
záměr pronajmout ideální část pozemku parc. č. 449/15, zahrada, o výměře 376 m2, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, manželům xxxxxxxxxx – rozšíření subjektu na straně nájemce, 
dle důvodové zprávy bod 1.5 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti manželů xxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 320/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 50 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku parc. č. 264/9, zahrada, o výměře cca 
24 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.7 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxx, CSc. ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 308, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 60 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod 1.8 
 
10. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. st. 308, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 
m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 112, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 480 m2, v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 470-076/2007, který rozděluje pozemek 
na jednotlivé díly pod novým označením: 
- pozemek parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m2, do SJM  
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manželům xxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 18.700,-  
Kč, z toho pozemek 18.200,- Kč a náklady 500,- Kč. 
- pozemek parc. č. st. 112/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 108 m2, xxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 14.540,- Kč, z toho pozemek 14.040,- Kč a náklady 500,- Kč. 
- pozemek parc. č. st. 112/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m2, do podílového 
spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku do SJM manželům xxxxxxxxx za kupní 
cenu 15.330,- Kč a ideální 1/2 pozemku  paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 15.330,- Kč, kupní 
cena celkem 30.660,- Kč, z toho pozemek 30.160,- Kč a náklady 500,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 1.9 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 34/2, zahrada, o výměře 256 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, do 
podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/2 pozemku do SJM manželům xxxxxxxx 
za kupní cenu 41.850,- Kč a ideální 1/2 pozemku  paní xxxxxxxxxx za kupní cenu 41.850,- 
Kč, kupní cena celkem 83.700,- Kč, z toho pozemek 83.200,- Kč a náklady 500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 1.9 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku paní xxxxxxxxxx a to:  
- pozemek parc. č. st. 187, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 433 m2, za kupní   
     cenu  celkem 50.096,- Kč, z toho pozemek 49.362,- Kč a náklady 734,- Kč, 
- pozemek parc. č. st. 602/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 196 m2, za kupní cenu 
celkem 23.078,- Kč, z toho pozemek 22.344,- Kč a náklady 734,- Kč, 
- část pozemku parc. č. st. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 908-047/2006, označenou jako díl ,,a“, o výměře 82 m2, za kupní cenu celkem 
10.082,- Kč, z toho pozemek 9.348,- Kč a náklady 734,- Kč, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10 
 
14. schvaluje 
zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. st. 187, 
zastavěná plocha a nádvoří, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 908-047/2006, ve 
prospěch vlastníka pozemku parc. č. st. 602/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10 
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 49, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc, paní xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 12.936,- Kč, z toho 
pozemek 12.136,- Kč a náklady 800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.11 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej části pozemku parc. č. 511, ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 955-
138/2008, nově označené jako pozemek parc. č. 511/2, ostatní plocha, o výměře 126 m2,      
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc,  Společenství vlastníků Dr. M. Horákové 1086/5, 
Olomouc – město, za kupní cenu celkem 84.699,- Kč, z toho pozemek 78.120,- Kč a náklady 
6.579,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.12 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod 6, část 24, ve věci schválení kupní ceny při 
prodeji pozemku parc. č. 93/143, ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
důvodové zprávy bod 1.13 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 93/143, ostatní plocha, o výměře 1.620 m2, v k. ú. Olomouc–město, 
obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: Společenství vlastníků 
jednotek pro dům Charkovská 197/9, v Olomouci podíl ideálních 16/32 za kupní cenu 
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152.011,- Kč, Společenství vlastníků jednotek pro dům Charkovská 274/11 v Olomouci podíl 
ideálních 12/32 za kupní cenu 114.011,- Kč, paní xxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 
9.500,- Kč, do SJM manželům xxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 9.500,- Kč, do SJM 
manželům xxxxxxxx podíl ideální 1/32 za kupní cenu 9.500,- Kč, do SJM manželům 
xxxxxxxx podíl 1/32 za 9.500,- Kč, kupní cena celkem 304.022,- Kč, z toho pozemek 
298.000,- Kč a náklady 6.022,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.13 
 
19. nevyhovuje žádosti 
Lidového bytového družstva v Olomouci ve věci zřízení věcného břemene obsahující právo 
chůze a jízdy přes část pozemku parc. č. 93/143, ostatní plocha, a část pozemku parc. č. 
93/58, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 
1.14 
 
20. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 06. 2008 bod 15, část 21, a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit záměr prodat budovu č. p. 189 (Hněvotínská 11) s pozemkem parc. č. st. 1961, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 248 m2, budovu č. p. 190 (Hněvotínská 13)                 
s pozemkem parc. č. st. 1962, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 254 m2 a budovu č. p.  
191 (Hněvotínská 15) s pozemkem parc. č. st. 1963, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
257 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1 
 
21. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 06. 2008 bod 15, část 14, 15, a ukládá odboru majetkoprávnímu 
připravit prodej budovy č. p. 727 (Voskovcova 2) s pozemkem parc. č. st. 802, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 453 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po 
jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, dle 
důvodové zprávy bod 2.2 
 
22. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 06. 2008 bod 15, část 16, 17, a ukládá odboru majetkoprávnímu 
připravit prodej budovy č. p. 726 (Voskovcova 4) a pozemku parc. č. st. 801, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po 
jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům, dle 
důvodové zprávy bod 2.3 
 
23. revokuje 
své usnesení ze dne 03. 06. 2008 bod 15, část 18, 19, a ukládá odboru majetkoprávnímu 
připravit prodej budovy č. p. 722 (Voskovcova  6) a pozemek parc. č. st. 800, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, po 
jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, oprávněným nájemcům,  dle 
důvodové zprávy bod 2.4 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej budovy č. p. 627 (tř. Míru 135) s pozemkem parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 263 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle zákona č. 72/1994 Sb.,           
o vlastnictví bytů, tj. po jednotkách, oprávněným nájemců bytů za kupní ceny vypočtené dle 
přílohy č. 2 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.5 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
požadavku petentů petice „Za zajištění neznevýhodňujících podmínek pro všechny občany 
města Olomouce při odprodeji městských domů a bytů“, kterou petenti žádali o odkup budov 
č. p. 727, 726, 722 (Voskovcova 2, 4, 6), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,           
a budovy č. p. 627 (tř. Míru 135), k. ú. Neředín, obec Olomouc, za podmínek dle Pravidel 
převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod 2.6 
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26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 08. 06. 2004, bod 8, část 12 a schválit prodej budovy č. p. 141, 142 
(Hrnčířská 38A, 38) s pozemkem parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře     
769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví 
oprávněným nájemcům včetně společnosti EVERADA s.r.o. za kupní ceny dle přílohy č. 4 
důvodové zprávy, dle důvodové zprávy bod 2.7 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o odkoupení nebytové prostory – písmomalířské dílny v 1. NP v 
budově č. p. 141, 142 (Hrnčířská 38A, 38) na pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy 
bod 2.7 
 
28. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti xxxxxxxxx a xxxxxxxx o odkoupení suterénních prostor v 1. PP v budově č. p. 141, 
142 (Hrnčířská 38A, 38) na pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.7 
 
29. schvaluje 
zřízení věcného břemene umístění budovy č. p. 141, 142 (Hrnčířská 38A, 38) na hradební 
zdi městských hradeb stojících na části pozemku parc. č. st. 558, zastavěná plocha               
a nádvoří, o výměře 769 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak je vyznačeno na 
snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 5 této důvodové zprávy,  dle důvodové zprávy 
bod 2.7 
 
30. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, dle důvodové zprávy bod 2.8 
 
31. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007, bod 6, část 17, ve věci schválení záměru prodat 
budovu č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná plocha             
a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a schválit ponechání budovy 
č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, v majetku statutárního města 
Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.10 
 
32. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
hromadné žádosti nájemců bytů a nebytových prostor v domě I. P. Pavlova 62  o odkoupení 
jednotlivých bytů a nebytů v domě č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 
1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  dle 
důvodové zprávy bod 2.10 
 
33. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxx ve věci odkoupení bytu č. 30 v domě č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s 
pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 623 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc,  dle důvodové zprávy bod 2.10 
 
34. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti společnosti Impact UK, společnosti POTYLA s. r. o., ve věci odkoupení celé budovy 
č. p. 1017 (I. P. Pavlova 62) s pozemkem parc. č. st. 1324, zastavěná plocha a nádvoří,        
o výměře 623 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  dle důvodové zprávy bod 2.10 
 
35. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti nájemců ve věci snížení kupní ceny při prodeji budovy č. p. 452, 453 (8. května  12,  
14) s pozemkem parc. č. st. 350, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, a parc. č. 
st. 349, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec 
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Olomouc, a ve věci prodeje této budovy po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., dle 
důvodové zprávy bod 2.11 - Varianta B 
 
36. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 643/101 v domě č. p. 643 (Palackého 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1621/27415 na společných částech domu č. p. 643 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1621/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci, dle důvodové zprávy 
bod 2.12 
 
37. schvaluje 
záměr prodat nebytovou jednotku č. 643/103 v domě č. p. 643 (Palackého 8) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/27415 na společných částech domu č. p. 643 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 340/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci, dle důvodové zprávy 
bod 2.13 
 
38. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxx ve věci ponechání bytové jednotky č. 112/4 v domě Dolní náměstí 26 
po dobu jeho života v majetku SmOl., dle důvodové zprávy bod 2.14 
 
39. ukládá 
náměstkovi primátora RNDr. Šnevajsovi zajistit přidělení náhradního bytu panu xxxxxxxxxx v 
domě, který není určen k prodeji, dle důvodové zprávy bod 2.14 
T: 2. 12. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
40. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní xxxxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 112/2 v domě 
Dolní náměstí 26 v Olomouci tak, aby při výpočtu kupní ceny byl použit postup jako u domu 
Litovelská 1, dle důvodové zprávy bod 2.15 
 
41. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti pana xxxxxxxx ve věci snížení kupní ceny za nebytovou jednotku č. 112/1         v 
domě Dolní náměstí 26 v Olomouci, dle důvodové zprávy bod 2.16 
 
42. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 1175/1 v domě č. p. 1175 (Praskova 18) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 223/958 na společných částech domu č. p. 1175 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 223/958 na pozemku parc. č. st. 1034/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
233.500,- Kč, z toho jednotka 200.270,- Kč, pozemek 29.730,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 2.17 
 
43. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 15, a schválit prodej bytové jednotky  č. 481/1 
v domě č. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na 
společných částech domu č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na 
pozemku parc. č. st.  179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 418 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 563.500,- Kč, z toho 
za jednotku 545.620,- Kč, za pozemek 10.880,- Kč  a náklady 7.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.18 
 
44. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 28. 04. 2008 bod 11, část 20, a schválit prodej bytové jednotky č. 481/6 
v domě č. p. 481 (Slavonínská 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na 
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společných částech domu č. p. 481 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na 
pozemku parc. č. st.  179, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 418 m2, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc, oprávněnému nájemci manželům xxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 538.500,- 
Kč, z toho za jednotku 520.620,- Kč, pozemek 10.880,- Kč, náklady 7.000,- Kč, dle důvodové 
zprávy bod 2.19 
 
45. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 338/1 v domě č. p. 338 (Ostružnická  32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 767/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 767/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,         
o výměře 430 m2, v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, nájemcům manželům xxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 303.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.20 
 
46. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 338/3 v domě č. p. 338 (Ostružnická  32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 762/7260 na společných částech domu č. p. 338 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 762/7260 na pozemku parc. č. st. 287, zastavěná plocha a nádvoří,          
o výměře 430 m2, v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, nájemcům manželům xxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 301.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.21 
 
47. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
vzít na vědomí změnu příjmení kupující bytové jednotky č. 622/11 v domě č. p. 622 (nám. 
Národních Hrdinů 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1087/13260 na společných 
částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1087/13260 na pozemku parc. č. st. 
771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to z xxxxxxxx 
na xxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod 2.22 
 
48. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 196/16 v domě č. p. 196  (Charkovská 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 470/9451  na společných částech domu č. p. 196,  a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 470/9451 na pozemku parc. č. st. 1322,  zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb.,    
o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.037.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1 
 
49. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky  č. 765/12 v domě č. p. 765 (Masarykova 22) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 9598/200748  na společných částech domu č. p. 765  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 9598/200748 na pozemku parc. č. st. 1051,  zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v  k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu 1.854.000,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod 3.2 
 
50. schvaluje 
záměr prodat bytovou jednotku č. 485/13 v domě č. p. 485 (Selské náměstí 65) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech domu č. p. 485 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, nájemcům, dle důvodové zprávy 
bod 3.3 
 
51. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 960/13 v domě č. p. 959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 
30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684  na společných částech domu č. 
p. 959, 960, 961 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684 na pozemku parc. č. 
st. 135/4, 135/5, 135/6 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – 
nájemci, panu xxxxxxxx, za kupní cenu celkem 703.500,- Kč, z toho za jednotku 693.114,- 
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Kč, pozemek 6.886,- Kč, náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4 
 
52. souhlasí 
s proplacením faktur u bytů, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce,             
v domech, kde byly byty prodány nájemcům, dle důvodové zprávy bod 4.1 
 
53. ukládá 
odboru majetkoprávnímu, oddělení prodeje domů, předat věc k dořešení škodní a likvidační 
komisi, dle důvodové zprávy bod 4.2 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Rekapitulace stavu prodeje dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
7 Veřejná zakázka č. 867 - zahájení, komise  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)  v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie od 
1.1.2009 do 31.12.2009“. archivní číslo 867. 
b)  uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání             
a o zmocnění centrálního zadavatele s příspěvkovými organizacemi uvedenými v příloze č. 1 
c)  uzavření mandátní smlouvy s e-CENTRE a.s. na provedení zadávacího řízení archivní 
číslo 867. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 
3. pověřuje 
tajemníka MmOl  k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto veřejnou zakázkou. 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 1. 
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8 Veřejná zakázka č.850 - změna podmínek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s novou právní úpravou změnu zadávací podmínky - způsob financování nákupu 
služebních  vozidel dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 4. 3. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemních smluv na městské byty v domech: 
a) Černá cesta 29, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 7 s xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 a) 
b) Politických vězňů 2, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 55 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
b) 
c) Černá cesta 17, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 8 s xxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 c) 
d) U Letiště 2, Olomouc, velikosti 1+1, č.b. 11 se xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 d) 
e) Horní náměstí 23, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 1 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 1 
e)  
f) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 42 s xxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 2) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzavřených na dobu určitou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
Okresní ředitelství policie ČR Olomouc, Černá cesta 9, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Dolní náměstí 7, Olomouc 
Hasičský záchranný sbor Olomouc, Černá cesta 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Kosmonautů 14, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 25, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 19, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 17, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 1, Olomouc   
xxxxxxxxxx, Pavelčákova 21, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Pol.vězňů 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 3, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Dolní nám.26, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 23, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 33, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 12, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, I.P.Pavlova 62, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 a) a bod 4) 
      b) na 2 roky s nájemci – DPS, bezbariérový byt: 
xxxxxxxxxx, Pol.vězňů 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Erenburgova 26, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Příčná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 64, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Přichystalova 66, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 3, Olomouc - bezbarierový byt 
dle důvodové zprávy bod 3 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 11, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Tř. Svornosti 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 3 c) 
      d) na 1/2 roku, 3 měsíce s nájemci:  
xxxxxxxxxx  Balbínova 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx  Černá cesta 27,Olomouc 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
xxxxxxxxxx  Přichystalova 70, Olomouc – 3 měsíce 
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xxxxxxxxxx  Černá cesta 25, Olomouc – 3 měsíce 
dle důvodové zprávy bod 3 d) 
 
2. s výměnou bytů: 
xxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 16, Olomouc, 1+2 
xxxxxxxxxx, Dolní nám. 2, Olomouc, 1+3 
xxxxxxxxxx, Černá cesta 4, Olomouc, 1+2 
xxxxxxxxxx, Tř. Kosmonautů 14, Olomouc, 1+1 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc, 2+kk 
xxxxxxxxxx, Balbínova 9, Olomouc, 2+kk 
dle důvodové zprávy bod 5 a,b,c) 
 
3. s uzavřením nájemní smlouvy na byty mimo pořadí:  
xxxxxxxxxx, Palackého 8, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Voskovcova 2, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 6 a,b) 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
10 Rozpočtové zm ěny roku 2008  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2008 - část A a část B 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2008 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2008 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2008 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
rozpočtové změny roku 2008 dle důvodové zprávy - část B 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
11 Možné úspory výdaj ů rozpo čtu roku 2008 + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně dodatku č. 1 
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2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2008, vyplývající z předložené upravené důvodové zprávy a dodatku 
č. 1 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2008 
dle předložené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 
 
 
12 MDO - dokrytí p říspěvku na provoz  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dokrytím příspěvku na provoz pro MDO a s odvodem z fondu reprodukce MDO do rozpočtu 
MmOl a rozpočtové změny z transakce vyplývající 
 
3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení dokrytí příspěvku na provoz pro MDO a odvod z fondu 
reprodukce MDO do rozpočtu MmOl a rozpočtové změny z transakce vyplývající 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dokrytí příspěvku na provoz pro MDO a odvod z fondu reprodukce MDO do rozpočtu MmOl 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
 
 
 
 
13 Organiza ční postup p řípravy rozpo čtu SmOl na rok 2009  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Organizační postup přípravy rozpočtu SmOl na rok 2009 dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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14 Byty v základních školách - nájmy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s přidělením náhradního bytu dle důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s uzavřením nájemních smluv dle důvodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 8. 
 
 
 
15 MŠ Dělnická - p řevod finan čních prost ředků fond ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s použitím části finančních prostředků rezervního fondu k posílení investičního fondu 
příspěvkové organizace Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17 B dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
informovat vedení příspěvkové organizace Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 
17 B o přijatém usnesení 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9. 
 
 
 
16 Změna č. XIX/14 ÚPnSÚ Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu v předloženém znění 
 
2. schvaluje 
ukončení pořizování změny č. XIX/14 ÚPnSÚ Olomouc dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje prověřit požadavek žadatelů o změnu č.XIX/14 ÚPnSÚ Olomouc 
v rámci pořizování nového územního plánu města Olomouce 
T: průběžně 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10. 
 
 
 
17 Pořízení souboru zm ěn č.V regula čního plánu MPR Olomouc -  

dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení dílčí změny č.V/5 v rámci souboru změn č.V RP MPR Olomouc dle důvodové 
zprávy 
 
3. ukládá 
Předložit na jednání ZMO návrh na pořízení dílčí změny č.V/5 v rámci souboru změn č.V 
regulačního plánu MPR Olomouc dle důvodové zprávy. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11. 
 
 
 
18 Studie Korunní pevn ůstky a botanické zahrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
doporučený postup dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 12. 
 
 
 
19 Bytové záležitosti - DPS  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na byt v DPS Příčná 4, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Holečkova 9, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických vězňů 4, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Fischerova 6, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Přichystalova 64, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx, na byt v DPS Peškova 1, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
8. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s xxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Handkeho 1, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
9. schvaluje 
žádost o výjimku z pořadníku o nájem bytu v DPS paní xxxxxxxxxx, dle předložené 
důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
žádost o výjimku z Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení paní xxxxxxxxxx, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
 
20 Odlehčovací služby  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
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21 Žádost o zm ěnu projektu v sociální oblasti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
změnu projektu Charity Olomouc - "Khamoro", dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 1. 
 
 
 
22 Azylový d ům 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s převodem správy budovy  azylového domu na SNO, a.s. a správy plynové kotelny               
v budově azylového domu na Olterm&TD Olomouc, a.s., 
 
3. ukládá 
ihned zajistit převod správy kotelny a budovy azylového domu dle DZ 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
4. ukládá 
jednat ve věci výkupu pozemků přilehlých k azylovému domu a přístupové cesty 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  

vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
předložit návrh vzniku nové sociální služby - noclehárna, včetně návrhu financování 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 
 
 
23 Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Koncepci prevence kriminality města Olomouce na léta 2009-2011 
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3. ukládá 
předložit návrh Koncepce prevence kriminality na léta 2009-2011 ke schválení Zastupitelstvu 
města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
24 Klokánek V Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
vytipovat vhodný pozemek pro výstavbu zařízení Fondu ohrožených dětí - Klokánek               
v Olomouci 
T: 4. 11. 2008 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 

Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
3. ukládá 
předložit materiál popisující problematiku zařízení sociálně právní ochrany dětí 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí odboru sociální pomoci 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
 
25 Projekt Bezbariérová Olomouc - zám ěr 2009 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2009 dle bodu 2 důvodové 
zprávy 
 
3. schvaluje 
předložení záměru bezbariérové trasy statutárního města Olomouce pro rok 2009 do výzvy k 
předložení záměrů vyhlášené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany  
ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dle 
bodu 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
nárokování potřebných finančních prostředků potřebných na realizaci bezbariérových úprav v 
roce 2009 dle bodu 3 důvodové zprávy 
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5. schvaluje 
prohlášení týkající se zajištění vlastních finančních prostředků potřebných na realizaci 
bezbariérových úprav v roce 2009 dle bodu 3 důvodové zprávy 
 
6. ukládá 
nárokovat potřebné finanční prostředky v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2009 dle 
bodu 3 důvodové zprávy 
T: říjen 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
7. ukládá 
na jednání ZMO 15. 9. 2008 předložit ke schválení prohlášení týkající se zajištění vlastních 
finančních prostředků potřebných na realizaci bezbariérových úprav v roce 2009 a 
nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic pro rok 2009  
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic pro 
rok 2009 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit nárokování potřebných finančních prostředků v plánu rozpočtu odboru investic pro 
rok 2009 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 
 
 
 
26 IPRM "Městské parky"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Integrovaný plán rozvoje města "Městské parky" 
 
3. schvaluje 
podání Integrovaného plánu rozvoje města "Městské parky" do 7. výzvy Regionálního 
operačního programu Střední Morava v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
Integrovaný plán rozvoje města "Městské parky" 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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27 IPRM obytná zóna  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrženou řídící strukturu pro přípravu a realizaci IPRM dle bodu 4 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
navržené složení Řídícího výboru IPRM dle bodu 4.1 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
navržené složení projektového týmu dle bodu 4.4 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit na příští jednání RMO výsledky jednání Řídícího výboru IPRM k výběru vhodné 
obytné zóny pro financování aktivit z oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí                         
v problémových sídlištích v rámci Integrovaného operačního programu 2007 - 2013. 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
28 Audit projektu Rozvoj MHD v Olomouci - proplacení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
 
2. souhlasí 
s proplacením provedené části auditu projektu Rozvoj MHD v Olomouci 
 
3. ukládá 
ihned proplatit částku 59.500 Kč za provedenou část auditu (průběžná zpráva) 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru evropských projekt ů 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
29 Žádosti o vydání ozna čení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
30 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo zákazníků  papírnictví v ul. 
Polská dle důvodové zprávy ad) A 
 
3. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazených parkovacích stání pro 6 vozidlo zákazníků  Ferrocentra v ul. 
Kaštanova dle důvodové zprávy ad) B 
 
4. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo klientů advokátní kanceláře v 
ul. Božetěchova dle důvodové zprávy ad) C 
 
5. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo zákazníků  firmy v ul. 
Fibichova dle důvodové zprávy ad) D 
 
6. souhlasí 
s dalším využitím vyhrazeného parkovacího stání pro 1 vozidlo v ul. 8. května a pro 1 vozidlo 
v ul. Slovenská  klientů UniBank dle důvodové zprávy ad) E 
 
7. nesouhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkovacího stání  v ul. Thomayerova   dle  důvodové zprávy ad) F 
 
8. souhlasí 
s navrženým zvýšením počtu parkovacích stání vyhrazených pro služební vozidla MmOl dle 
důvodové zprávy ad)G 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
31 Dodatek smlouvy s DPMO, a. s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu 
městské hromadné dopravy dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
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3. ukládá 
podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z 
provozu městské hromadné dopravy 
T: 16. 9. 2008 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
32 Oprava Zamenhofovy ulice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
realizaci opravy komunikací dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
33 Smlouva se spole čností ASEKOL - rozmíst ění kontejner ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předloženou smlouvu 
 
3. pověřuje 
Mgr. Ščudlíka, náměstka primátora  podpisem smlouvy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26. 
 
 
 
 
34 Dodatek č. 22 ke smlouv ě s TSMO a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložený dodatek č.22 
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3. pověřuje 
primátora města Olomouce podpisem schváleného dodatku 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27. 
 
 
 
35 Problematika havarijních d řevin a pasportizace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
požádat Komise místních částí o podání informací o dřevinách v havarijním stavu na 
veřejných prostranstvích ve svém obvodu 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 
 
 
36 Dofinancování pé če o psy v útulku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navrženou rozpočtovou změnu 
 
3. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
4. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
37 Prodej části p řírodní rezervace "Litovelské luhy"  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje zve řejnění záměru 
prodeje majetku dle důvodové zprávy předem určenému zájemci 
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3. ukládá 
majetkoprávnímu odboru zpracovat podkladové materiály pro rozhodnutí Zastupitelstva 
města Olomouce o prodeji majetku dle důvodové zprávy 
T: 30. 9. 2008 
O: Tesařová Hana, nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
38 Přechody pro p ěší - Pasteurova, Schweitzerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
řešení přechodu na ul. Pasteurova dle bodu 1. B) důvodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
řešení přechodu na ul. Schweitzerova dle bodu 2. B)  upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 31. 
 
 
 
39 Ul. Darwinova - odvodn ění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu C) důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 32. 
 
 
 
40 Malá parkovišt ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle navrhovaného řešení v bodě č. 1 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle Návrhu řešení, bodu č. 1 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
ekonomickému odboru zajištění rozpočtové změny dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 33. 
 
 
 
41 Kontrola hospoda ření s majetkem a s finan čními prost ředky 

poskytnutými z rozpo čtu zřizovatele v roce 2007 u Moravského 
divadla  Olomouc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 
 
 
42 Kontrola hospoda ření s finan čními prost ředky z rozpo čtu 

zřizovatele v roce 2007 u MŠ Mozartova 6  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 35. 
 
 
 
43 Využití ve řejné finan ční podpory v roce 2007 u Charity 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 36. 
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44 Kontrola využití ve řejné finan ční podpory poskytnuté 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Olomouce v roce 2007  
u  Záchranné zdravotnické služby Olomouckého kraje  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
 
 
 
45 Využití ve řejné finan ční podpory v roce 2007 u Slu ňákova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 
 
 
46 Využití ve řejné finan ční po dpory v roce 2007 u DHK Zora 

Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 
 
 
 
47 Dodatek č. 1 ke zřizovací listin ě příspěvkové or ganizace 

Hřbitovy m ěsta Olomouce  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním dodatku č. 1 (včetně přílohy č. 1) ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Hřbitovy města Olomouce 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
dodatek č. 1 (včetně přílohy č. 1) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Hřbitovy města 
Olomouce 
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4. ukládá 
náměstkovi primátora panu Jiřímu Martinákovi předložit dodatek č. 1 (včetně přílohy č. 1) ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce na jednání Zastupitelstva 
města Olomouce ke schválení  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 
 
 
48 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42. 
 
 
 
49 Stanovení termínu a návrh programu 12. zasedání ZM O 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. stanovila 
- termín konání 12. zasedání ZMO: na pondělí 15. 9. 2008 od 9.00 hodin 
- místo konání 12. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, 
Hynaisova 10, Olomouc 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 12. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 43. 
 
 
 
50 Zahrani ční služební cesta - Nördlingen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 44. 
 
 
 
51 Evropský týden mobility  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
ve spolupráci s Akademik Sport centrem (při UP) připravit a zorganizovat akce dle přílohy č. 
2 důvodové zprávy 
T: 16. 9. 2008 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvu s Akademik Sport centrem (při UP)  
T: 16. 9. 2008 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 
 
 
52 Organiza ční změna v odboru sociálních služeb a zdravotnictví 

MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) prodloužení pracovní smlouvy a činnosti manažera - koordinátora aktivit projektu 
komunitního plánování dle důvodové zprávy do 30. 6. 2009 
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
 
3. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 46. 
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53 Organiza ční změna v odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
MmOl - z řízení funkce koordinátora projektu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organizační změnu v odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl - zřízení funkce 
koordinátora projektu dle důvodové zprávy s účinností od 1. 10. 2008  
 
3. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 47. 
 
 
 
54 Zřízení spole čensky ú čelných pracovních míst  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. revokuje 
bod 46 usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008 z důvodu stanovení podmínky úhrady 90 % 
mzdových nákladů 
 
2. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
3. schvaluje 
a) zřízení společensky účelných pracovních míst vyhrazených pro uchazeče o zaměstnání v 
odborech MmOl dle předložené důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009  
b) zřízení pracovních míst pro veřejně prospěšné práce v odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví MmOl dle důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009  
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 48. 
 
 
 
 
55 Organiza ční změny v odboru agendy řidi čů a motorových 

vozidel MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 3. 9. 2008  
b) zařazení finanční částky dle důvodové zprávy do soupisu nekrytých požadavků 
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3. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 49. 
 
 
 
56 Vnit řní předpis SmOl o st řetu zájm ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnitřní předpis statutárního města Olomouce o střetu zájmů" dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 15. 9. 2008 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 50. 
 
 
 
57 Dohoda o narovnání - vykrytí  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Ministerstvem obrany ČR, statutárním městem 
Olomouc a xxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
vykrytí částky ze soupisu nekrytých požadavků dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 54. 
 
 
 
 
58 Změny umíst ění pracoviš ť magistrátu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 55. 
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59 Pořízení změny ÚPnSÚ v lokalit ě ul. Hynaisova MmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě ul. Hynaisova dle přílohy důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit na jednání ZMO dne 15. 9. 2008 návrh na pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc             
v lokalitě ul. Hynaisova v rozsahu přílohy důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 55. 1. 
 
 
 
60 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
člena odborné komise RMO dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat předsedu, nového člena a tajemníka příslušné odborné komise RMO 
T: 16. 9. 2008 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 56. 
 
 
 
61 Zastupování SmOl na valn é hromad ě spole čnosti SK Sigma 

Olomouc, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a.s. 
dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit radou města doporučený návrh na delegování zástupce SmOl na valnou hromadu 
SK Sigma Olomouc, a.s. na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 57. 
 
 
 
62 Různé - návrh financování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. ukládá 
připravit návrh financování investičních akcí města Olomouce pro léta 2009 - 2010 a v této 
souvislosti zahájit jednání s Evropskou investiční bankou v této věci 
T: 18. 11. 2008 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 

Major Martin, JUDr., nám ěstek primátora  
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 58. 
 
 
 
63 Různé - zahrani ční služební cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1.    bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, JUDr., náměstek primátora  
Bod programu: 59. 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný, v. r.                                                     Mgr. Svatopluk Š čudlík, v. r.  
primátor m ěsta Olomouce                                           1. náměstek primátora 

 

 


