
 

USNESENÍ 
 

z 55. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 16. 9. 2008 
 
Poznámka:  
- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 
-  do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby nahlédnout 
na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12) 
 

1 Kontrola usnesení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení k termínu pln�ní 16. 9. 2008 dle d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 761/4 ostat. pl. o vým��e 151 m2 v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
2. výpov�� z nájmu pozemku parc. �. 1721/8 orná p�da o vým��e 5 434 m2 v k. ú. Holice       
u Olomouce, obec Olomouc pronajatého spole�nosti   BHV-AGRI, s.r.o. a uzav�ení dodatku 
ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše nájemného dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
  
3. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1721/14 o vým��e 1 917 m2, �ást pozemku parc. �. 
1721/8 o vým��e 5 377 m2 a �ást pozemku parc. �. 1721/36 o vým��e 40 m2, vše orná p�da  
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3.  
 
4. zám�r sm�nit pozemek parc. �. 1721/14 o vým��e 1 917 m2, �ást pozemku parc. �. 
1721/8 o vým��e 5 377 m2 a �ást pozemku parc. �. 1721/36 o vým��e 40 m2, vše orná p�da 
v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za 
pozemky parc. �. 1718/1 ostat. pl. o vým��e 1 169 m2, parc. �. 1718/2 orná p�da o vým��e 
985 m2, parc. �. 1718/3 ostat. pl. o vým��e 154 m2, �ást pozemku parc. �. 1726/4 orná p�da 
o vým��e 360 m2 a �ást pozemku parc. �. 1705/1 ostat. pl. o vým��e 437 m2, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc  ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci v�etn� 
budoucích staveb ve�ejných parkoviš�, chodník�, ve�ejného osv�tlení a ostatních 
souvisejících sítí technické infrastruktury dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
  
5. zám�r odprodat pozemek parc. �. 231/3 zast. pl. o vým��e 3 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
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6. zám�r odprodat pozemek parc. �. 324/201 ostat. pl. o vým��e 445 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc �R-�editelství silnic a dálnic �R dle d�vodové zprávy bod �. 1.5. 
  
7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 487/1 orná p�da o vým��e 255 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, �ást pozemku parc. �. 1023 ost. pl. o vým��e 102 m2, �ást 
pozemku parc. �. 849/8 orná p�da o vým��e 1 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
spole�nosti PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
8. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 913/42 orná p�da o vým��e 300 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
  
9. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1253/26 trvalý travní porost o vým��e 237 m2 v k. ú. 
Hynkov, obec P�íkazy manžel�m xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
  
10. zám�r odprodat pozemek parc. �. 1029/3 zahrada o vým��e 85 m2 v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc paní Mgr. xxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
11. zúžení p�edm�tu výp�j�ky u smlouvy o výp�j�ce uzav�ené se spole�ností SAGITTARIA – 
Sdružení pro ochranu p�írody st�ední Moravy, a to o �ást pozemku parc. �. 476 lesní 
pozemek o vým��e 8 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc a uzav�ení dodatku ke smlouv�         
o výp�j�ce dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
  
12. zám�r pronajmout a následn� odprodat �ásti pozemk� parc. �. 476 lesní pozemek           
o vým��e 8 m2 a parc. �. 392/15 ostat. pl. o vým��e 9 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
  
13. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 841/41 o vým��e 11 m2 a  �ást pozemku parc. 
�. 841/29 o vým��e 24 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.11. 
  
14. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 231/5 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
  
15. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 834/2 ost. pl. o vým��e 80 m2 v  k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc spole�nosti APOLONIA INVEST s. r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
  
16. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 608/1 lesní pozemek o vým��e 345 778 m2 v k. ú. 
Un�ovice, obec Litovel �R - Agentu�e ochrany p�írody a krajiny �eské republiky dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
  
17. zám�r pronajmout nebytový prostor o vým��e 17,16 m2 ve 4. NP v dom� Dolní nám�stí 
�.o. 38, �.p. 27 na pozemku parc. �. st. 450/1 zast. pl. o vým��e 671 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.16. 
  
18. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 127/1 ost. pl. (dle GP parc. �. 127/11) o vým��e 
127 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 
1.17. 
  
19. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. st. 49/2 zast. pl. (dle GP parc. �. 1158 ost. pl.)       
o vým��e 286 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
20. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 200/1 ost. pl. (dle GP parc.  �. 200/11)  o vým��e 
181 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxx ideální podíl 1/2 výše uvedené 
nemovitosti a manžel�m xxxxxxxxxx ideální podíl  1/2 výše uvedené  nemovitosti dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.19.   
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21. výpov�� nájmu pozemku parc. �. 324/193 ostat. pl. o vým��e 12 059 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve vlastnictví manžel� xxxxxxxxxx a uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu, 
ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 
2.2.  
 
22. výpov�� nájmu pozemku parc. �. 324/163 ostat. pl. o vým��e 7 787 m2 v k. ú. Ne�edín, 
obec Olomouc ve vlastnictví paní xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a 
uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� p�edm�tu nájmu a výše 
nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
  
23. zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ástí pozemk� parc. �. 202/1 ost. pl. o vým��e    
4 m2 v k. ú. B�lidla, parc. �. 1059/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1134/1 o vým��e 4 m2, vše ost. 
pl. v k. ú. �ernovír, parc. �. 5 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Droždín, parc. �. 432/29 o vým��e 
4 m2, parc. �. 401/17 o vým��e 4 m2, parc. �. 443/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 419/3               
o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Hej�ín,   parc. �. 808/4 o vým��e 4 m2, parc. �.  842/5         
o vým��e 3 m2, parc. �. 624/2 o vým��e 3 m2, parc. �. 946 o vým��e 4 m2, parc. �. 733/5       
o vým��e 4 m2, parc. �. 624/19 o vým��e 4 m2, parc. �. 46/2 o vým��e 6 m2, vše ost. pl.        
a parc. �. 1702 zast. pl. o vým��e 5 m2, vše v k. ú. Hodolany,  parc. �.  1117 o vým��e 4 m2 
a parc. �. 1929/1 o vým��e 10 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 779/1 ost. 
pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Chomoutov, parc. �. 1414/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 1420/13         
o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Chválkovice,  parc. �. 70/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 72/5 
o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. �.  290/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 
111/1 o vým��e 4 m2 a parc. �. 115/17 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Lazce,  parc. �. 
200 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Lošov, parc. �. 246/1 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. 
Nemilany, parc. �. 150/8 o vým��e 4 m2 a parc. �. 480/3 o vým��e 3 m2, vše ost. pl. v k. ú. 
Ne�edín, parc. �. 800/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 1081 o vým��e 4 m2, parc. �. 590/4               
o vým��e 4 m2, parc. �. 590/3 o vým��e 4 m2, parc. �. 604/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 2135     
o vým��e 9 m2, parc. �. 1072 o vým��e 12 m2, parc. �. 626/2 o vým��e 4 m2, parc. �. 619/1 
o vým��e 4 m2, parc. �. 247/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 240/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 485/1  
o vým��e 6 m2, parc. �. 614/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 485/2 o vým��e 6 m2, parc. �. 542      
o vým��e 4 m2, parc. �. 559/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 792/1 o vým��e 6 m2, vše ost. pl.        
v k. ú. Nová Ulice, parc. �.  736 o vým��e 4 m2, parc. �. 622/5 o vým��e 4 m2, parc. �. 600/2 
o vým��e 4 m2, parc. �. 5/8 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. 
�.  85/7 o vým��e 4 m2, parc. �. 213 o vým��e 4 m2, parc. �. 203/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 
90/38 o vým��e 4 m2, parc. �. 79/30 o vým��e 4 m2, parc. �. 125/2 o vým��e 9 m2, parc. �. 
105/1 o vým��e 4 m2, parc. �. 124/6 o vým��e 4 m2, parc. �. 95/25 o vým��e 4 m2, parc. �. 
328/1 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. a parc. �. 790 zast. pl. o vým��e 10 m2, vše v k. ú. 
Olomouc – m�sto, parc. �.  116/17 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, parc. �. 451/21 
o vým��e 4 m2, parc. �. 311/8 o vým��e 4 m2, parc. �. 495/4 o vým��e 4 m2, parc. �. 451/34 
o vým��e 5 m2 a parc. �. 350/19 o vým��e 4 m2, vše ost. pl. v k. ú. Povel, parc. �.  405/1 ost. 
pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. �. 1029/28 ost. pl. o vým��e 4 m2          
v k. ú. �ep�ín,  parc. �. 812/16 orná p�da o vým��e 4 m2 a parc. �. 424/1 ost. pl. o vým��e    
4 m2 vše v k. ú. Slavonín, parc. �. 267 o vým��e 4 m2 a parc. �. 461 o vým��e 4 m2 vše ost. 
pl. v k. ú. Svatý Kope�ek, parc. �. 176/1 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, 
vše obec Olomouc a parc. �. 1092/7 ost. pl. o vým��e 4 m2 v k. ú. Samotíšky, obec 
Samotišky spole�nosti INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.3. 
 
24. uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu pod názvem "Vnit�ní výstelka ocelového potrubí 
zásobovacího �adu DN 800 úsek VDJ K�elov - MO Tabulový vrch, 3. �ást" na pozemcích 
parc. �. 184/42, parc. �. 184/43, parc. �. 184/44, parc. �. 184/45, parc. �. 184/68, parc. �. 
184/69, parc. �. 255/12, parc. �. 255/14, vše orná p�da, pozemek parc. �. 247/1 lesní 
pozemek, parc. �. 247/9 vodní plocha, pozemky parc. �. 265/9, parc. �. 265/207, parc. �. 560 
vše ostat. pl., vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dále pozemky parc. �. 89/2, parc. �. 185/3, 
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parc. �. 185/4, parc. �. 185/9, parc. �. 635/1 vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc se spole�ností Vodohospodá�ská spole�nost Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.7. 
  
25. pronájem �ásti pozemku parc. �.  1856 zahrada o vým��e 360 m2 v  k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 2.9. 
  
26. zm�nu subjektu na stran� oprávn�ného z v�cného b�emene obsahujícího právo uložení 
a provozování optického kabelu na pozemcích parc. �. 132/9, parc. �. 132/10 a parc. �. 
132/11, vše orná p�da v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ze spole�nosti �eské dráhy, 
a. s. na spole�nost Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace a zm�nu smluvních 
podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
  
27. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení p�ípojky VN na pozemcích parc. �. 790/6 orná p�da a  parc. �. 1032/5 ostat. plocha, 
vše v k. ú. Hodolany, parc. �. 1736/5 orná p�da a parc. �. 1736/2 orná p�da vše v k. ú. 
Holice u Olomouce,  obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
  
28. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení p�ípojky VN na pozemcích parc. �. 790/6 orná 
p�da a  parc. �. 1032/5 ostat. plocha, vše v k. ú. Hodolany, parc. �. 1736/5 orná p�da a parc. 
�. 1736/2 orná p�da vše v k. ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc, ve prosp�ch spole�nosti 
�EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
29. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování plynovodu 
v�etn� p�ípojky na pozemcích parc. �. 1721/40, parc. �. 1721/39, parc. �. 1721/1 a parc. �. 
1721/31 vše ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch objektu k 
bydlení �. p. 587 na pozemku parc. �. 1701 zast. pl., objektu k bydlení �. p. 588 na pozemku 
parc. �. 1702 zast. pl. a objektu k bydlení �. p. 589 na pozemku parc. �. 1703 zast. pl., vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc – rozší�ení subjektu na stran� oprávn�ného z 
v�cného b�emene dle d�vodové zprávy bod �. 2.14.  
  
30. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelových 
za�ízení a kabelu 6 kV na pozemcích parc. �. 1188/1 ostat. pl., parc. �. 1189 lesní pozemek, 
vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, na pozemcích parc. �. 583/35 orná p�da, parc. �. 837 ostat. 
pl., parc. �. 838 ostat. pl., parc. �. 583/11 orná p�da, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a 
na pozemcích parc. �. 1787 vodní plocha, parc. �. 1646 ostat. pl., parc. �. 1923/1 ostat. pl. a 
parc. �. 1923/11 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti Správa železni�ní dopravní cesty, státní organizace dle d�vodové zprávy bod �. 
2.16. 
  
31. pronájem nebytových prostor o vým��e 125,71 m2 v dom� Pavel�ákova �.o. 21, �.p. 1 na 
pozemku parc. �. st. 464 zast. pl. o vým��e 1 069 m2 v k. ú. Olomouc – m�sto, obec 
Olomouc  spole�nosti CANGURO s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
32. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Výstavba 
bytového domu v K�ovinách“ – �ást parkovišt� a chodník, mezi statutárním m�stem Olomouc 
jako budoucím obdarovaným  a Provád�ní staveb Olomouc s.r.o. jako budoucím dárcem dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.1.  
         
33. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Bytový d�m 24 
BJ s garážovým stáním“ – �ást komunikace a parkovací stání, mezi statutárním m�stem 
Olomouc jako budoucím obdarovaným  a AGM PETROL s.r.o. jako budoucím dárcem dle 
d�vodové zprávy bod �. 5.2.  
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34. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „CPI CITY 
CENTER OLOMOUC“ – �ást chodník, mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím 
obdarovaným  a CPI - Real Estate, a.s. jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 
5.3. 
 
35. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „Obchodní 
centrum prodejen nepotraviná�ského charakteru – areál Hornbach Olomouc“ – komunikace, 
chodníky, ve�ejné osv�tlení, koordina�ní kabel k�ižovatek, sv�telná signaliza�ní za�ízení, 
mezi statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným a  spole�ností HORNBACH 
Immobilien HK s.r.o., jako budoucím dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
 
36. uzav�ení smlouvy o budoucí darovací smlouv� na infrastrukturní stavbu „OLOMOUC – 
DROŽDÍN,  stavební úpravy ú�elové komunikace mezi ulicemi Dolní Úlehla – U K�íže“, mezi 
statutárním m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným  a  xxxxxxxxxx jako budoucím 
dárcem dle d�vodové zprávy bod �. 5.5.   
 
37. výpov�� z nájmu �ásti pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc pronajatého panu xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
  
38. výpov�� z nájmu �ásti pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc pronajatého xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
39. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1247/166 ostat. plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prosp�ch �R - Ministerstva dopravy dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
40. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahujícího právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1247/166 ostat. plocha     
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch �R - Ministerstva dopravy dle d�vodové zprávy 
bod �. 2.17. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN  na pozemcích parc. �. 797/11 orná p�da v k. ú. Nemilany, parc. �.  862 zahrada 
a parc. �. 865 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce,  obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s.dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
42. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo 
uložení a provozování kabelového  vedení VN na pozemku parc. �. 797/11 orná p�da v k. ú. 
Nemilany, parc. �. 862 zahrada a parc. �. 865 zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce,  obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
43. zm�nu smluvních podmínek u v�cného b�emene  obsahující právo uložení a provozování 
kabelového vedení VN  a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1792/1 trvalý travní porost, parc. 
�. 1793/14 orná p�da, 1800/51 orná p�da, parc. �. 1916/24 ostat. plocha, parc. �. 1937 ostat. 
plocha, parc. �. 1938 ostat. plocha, parc. �. 1941/1 ostat. plocha, parc. �. 1942 ostat. plocha, 
parc. �. 1944/1 ostat. plocha, parc. �. 1944/16 ostat. plocha, parc. �. 1944/17 ostat. plocha, 
parc. �. 1967/1 ostat. plocha, parc. �. 1966 ostat. plocha, parc. �.  862 zahrada, parc. �. 865 
zahrada, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 645 ostat. plocha a parc. �. 797/11 orná 
p�da, vše v k. ú. Nemilany,  obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s.  
dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
 
2. souhlasí 
s provedením stavebních úprav v maximální výši 150.000,- K� v�etn� DPH v objektu bez 
�.p/�.e. s pozemkem parc. �. 531/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 747 m2 a pozemku parc.�. 
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531/1 ost. pl. o vým��e 8 588 m2, vše v k.ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc St�ední 
odbornou školou ekonomiky a podnikání, s.r.o., s tím, že nájemce nebude požadovat 
kompenzaci od pronajímatele dle d�vodové zprávy bod �. 3.6.  
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxx o výkup sochy "Život" umíst�né v objektu ob�anské vybavenosti �. p. 
352 na pozemku parc. �.  st. 179/3 v k.ú. Hej�ín, obec Olomouc z vlastnictví pana 
xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.4. 
  
2. manžel� xxxxxxxxxx o zrušení nebo p�emíst�ní kompostu na �ásti pozemku parc. �. 1001 
ostatní plocha o vým��e 9 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc pronajatého paní xxxxxxxxxx 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.5. 
  
3. pana xxxxxxxxxx o prominutí pohledávky ve výši  5 101,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 
2.8. 
  
4. pana xxxxxxxxxx o revokaci usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008  bod programu 2, bod 1.24 
ve v�ci nevyhov�ní žádosti  pana xxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku  parc. �. 1856 
zahrada o vým��e 360 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 
2.10.  
  
5. spole�nosti VIVACO s.r.o., xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx o pronájem nebytových prostor o vým��e 
125,71 m2 v dom� Pavel�ákova �.o. 21, �.p. 1 na pozemku parc. �. st. 464 zast. pl. o vým��e 
1 069 m2 v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.2.   
  
6. spole�nosti FOFRNET spol. s.r.o.  o povolení optického p�ev�su mezi domem 
Voskovcova �.o.2, �.p. 727, v k.ú. Nové Sady, obec Olomouc a domem Peškova �.o.2, �.p. 
487, v k.ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
4. bere na v�domí 
1. nabídku spole�nosti Paseka, zem�d�lská a.s. o pronájem pozemk� ve vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce za nabídnutých podmínek dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. smlouvu o prodeji podniku uzav�enou dne 1. 6. 2008 mezi panem xxxxxxxxxx, jako 
prodávající a paní xxxxxxxxxx, jako kupující k nebytovému prostoru o vým��e 37 m2 v 
objektu Základní školy Olomouc, Stupkova 16, �.p. 953 na pozemku parc. �. st. 1419 zast. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.1.  
 
5. ud�luje 
1. souhlas Vodohospodá�ské spole�nosti Olomouc, a.s. se vstupem na pozemky parc. �. 
184/42, parc. �. 184/43, parc. �. 184/44, parc. �. 184/45, parc. �. 184/68, parc. �. 184/69, 
parc. �. 255/12, parc. �. 255/14, vše orná p�da, pozemek parc. �. 247/1 lesní pozemek, parc. 
�. 247/9 vodní plocha, pozemky parc. �. 265/9, parc. �. 265/207, parc. �. 560 vše ostat. pl., 
vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dále pozemky parc. �. 89/2, parc. �. 185/3, parc. �. 
185/4, parc. �. 185/9, parc. �. 635/1 vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.7.  
        
2. souhlas spole�nosti �eská pošta, s. p. s umíst�ním poštovních schránek dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.11. 
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6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu jednat se Zem�d�lským družstvem Un�ovice o výši nájemného        
z pronájmu pozemk� u nájm� uzav�ených mezi statutárním m�stem Olomouc a 
Zem�d�lským družstvem Un�ovice dle d�vodové zprávy bod �. 2.1.  
T: leden 2009 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. revokuje 
1. �ást usnesení RMO ze dne 29. 1. 2008, bod programu 2, bod 2.19 ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování zemního 
metalického telekomunika�ního kabelu na pozemku parc. �. 101/2 ost. pl. v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.15. 
  
2. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 1.34. ve v�ci výpov�di smlouvy     
o nájmu na �ásti pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc uzav�enou s panem xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
  
3. usnesení RMO ze dne 5. 8. 2008, bod programu 2, bod 1.34. ve v�ci výpov�di smlouvy      
o nájmu na �ásti pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 306 m2 v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc uzav�enou s panem xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
 
4. �ást usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008 , bod programu 2, bod 2.26. ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN  a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1965/4 ostat. plocha v k. ú. Holice                  
u Olomouce, obec Olomouc a parc. �. 797/1 orná p�da, vše v k. ú. Nemilany,  obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2. 18. 
 
5. �ást usnesení RMO ze dne 6. 5. 2008 , bod programu 2, bod 2.26. ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene  obsahující právo uložení a 
provozování kabelového  vedení VN a podp�r VN na pozemcích parc. �. 1965/4 ostat. 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a parc. �. 797/1 orná p�da v k. ú. 
Nemilany,  obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti  �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2. 18. 
 
8. nesouhlasí 
ani s pronájmem �ásti pozemku parc. �. 604/1 ost. pl. o vým��e 300 m2 v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
9. nemá námitek 
proti budoucímu darování pozemku parc. �. 1631/24 zast. pl. o vým��e 20 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 1631/1 (dle GP parc. �. 1631/46) ostatní plocha o vým��e 790 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.4. 
 
10. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
1. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e 
255 m2 (�ást A) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx a 
panem xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 750,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
  
2. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku parc. �. 723/1 orná p�da o vým��e 
313 m2 (�ást B) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi panem xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxx a 
panem xxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní 
ceny �iní 750,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod �. 4.5. 
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3. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 620/1 zahrada o vým��e 613 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx , manžely 
xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 860,- K�/m2 
dle d�vodové zprávy bod �. 4.6. 
  
4. výb�r kupujícího budovy �. p. 245 jiná stavba s pozemkem  parc. �. st. 1384 zast. pl.           
o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc (objekt �. 2) mezi panem xxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxx, spole�nostmi Pyro&Art s.r.o., 
DINERO INVEST, s.r.o., Vision spol. s r. o. a AUTOSKLA ALKA s.r.o. formou obálkové 
metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 585 150,- K� dle d�vodové 
zprávy bod �. 4.7. 
 
11. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti spole�nosti K - stav stavební a.s. o odprodej pozemku parc. �. 761/4 ostat. pl.        
o vým��e 151 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
  
2. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 604/1 ost. pl. o vým��e 300 
m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
  
3. žádosti spole�nosti PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 487/1 
orná p�da o vým��e 253 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, �ásti pozemku parc. �. 1023 ost. 
pl. o vým��e 102 m2, �ásti pozemku parc. �. 849/8 orná p�da o vým��e 1 m2, vše v k. ú. 
�ep�ín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
  
4. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 1029/3 zahrada o vým��e 70 
m2 a  parc. �. 938/2 trvalý travní porost o vým��e 70 m2, vše v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod �. 1.9.    
 
5. žádosti spole�nosti APOLONIA INVEST s. r. o. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 834/2 
ost. pl. o vým��e 80 m2 v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
 
6. žádosti pana xxxxxxxxxxo  odprodej �ásti pozemku parc. �. 290/8 o vým��e 1 600 m2 a 
�ásti pozemku parc. �. 292/2 o vým��e 90 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.1.  
  
7. žádosti spole�nosti AD TRADING, a. s. o odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná 
p�da o vým��e 540 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.2. 
  
8. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/42 orná p�da o vým��e 
450 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.3. 
  
9. žádosti pana xxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 704/1 zast. pl.  o vým��e 98 m2 v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 4.4. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
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3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu. 
 
2. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Lošov, Svolinského ul. – chodník a autobusová 
zastávka“, org. 4315, na �ásti pozemku parc. �. 2002/11 ostatní plocha, silnice v k. ú. Lošov, 
obec Olomouc, o velikosti cca 40m2, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� 
Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace 
a  
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o zhodnocení silni�ního majetku v d�sledku provedení 
stavby „Lošov, Svolinského ul. – chodník a autobusová zastávka“, org. 4315, na pozemku 
parc. �. 2002/11 ostatní plocha, silnice v k. ú. Lošov, obec Olomouc (silnice �íslo III/4432), 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� Správy silnic Olomouckého kraje, 
p�ísp�vkové organizace 
a  
sou�asn� schvaluje uzav�ení nájemní smlouvy na �ást pozemku parc. �. 2002/11 ostatní 
plocha, silnice v k. ú. Lošov, obec Olomouc o velikosti cca 40m2, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správ� Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace  
a sou�asn� 
ukládá JUDr. Martinu Majorovi  dále jednat se Správou silnic Olomouckého kraje, 
p�ísp�vkovou organizací ohledn� smluvních podmínek dle bodu �íslo 1 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Hamerská 1, zastávka MHD“, org. 4871 a  
„Hamerská 2, zastávka MHD“, org. 4872, na �ástech pozemku parc. �. 1918/1 ostatní 
plocha, silnice v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, o velikosti cca 60m2 (Hamerská 1) 
a o velikosti cca 60m2 (Hamerská 2), který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� 
Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace 
a  
sou�asn� schvaluje uzav�ení smlouvy o zhodnocení silni�ního majetku v d�sledku provedení 
stavby „Hamerská 1, zastávka MHD“, org. 4871 a  „Hamerská 2, zastávka MHD“, org. 4872, 
na �ástech pozemku parc. �. 1918/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc (silnice �íslo III/4463), který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� Správy 
silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace 
a  
sou�asn� schvaluje uzav�ení nájemní smlouvy na �ásti pozemku parc. �. 1918/1 ostatní 
plocha, silnice v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, o velikosti cca 60m2 (Hamerská 1) 
a o velikosti cca 60m2 (Hamerská 2), který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správ� 
Správy silnic Olomouckého kraje, p�ísp�vkové organizace 
a sou�asn� 
ukládá JUDr. Martinu Majorovi  dále jednat se Správou silnic Olomouckého kraje, 
p�ísp�vkovou organizací ohledn� smluvních podmínek dle bodu �íslo 2 p�edložené 
d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
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4 M�stské letišt� Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zám�rem pronajmout nemovitost dle p�ílohy �. 1 �l. 4 za ú�elem provozování m�stského 
letišt� p�edem ur�enému zájemci Hanáckému leteckému klubu, o.s. 
 
3. ukládá 
zve�ejnit zám�r o pronájmu dle d�vodové zprávy 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 2. 2. 
 
 
 
5 Ve�ejná zakázka �. 868 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a)       v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
�ízení s názvem „Rozvoj výstavišt� Flora Olomouc “ archivní �íslo 868. 
b)       zav�ení mandátní smlouvy s RTS a.s. na provedení zadávacího �ízení archivní �íslo 
868. 
 
2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb komisi pro otevírání obálek           
a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb hodnotící komisi v�etn� 
náhradník� ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 870 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího �ízení s názvem „MŠ Nemilany“ archivní �íslo 870. 
b) seznam zájemc�, kterým bude zaslána  výzva k podání nabídky dle DZ. 
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2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek           
a posouzení kvalifikace ve složení dle d�vodové zprávy.  
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. hodnotící komisi v�etn� 
náhradník� ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora JUDr. Martina Majora k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
7 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1B, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1A, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
Moravské divadlo Olomouc, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxx, U Letišt� 8, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1a) 
      b) na 2 roky s nájemci – DPS: 
xxxxxxxxxx, Fischerova 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
      c) na 1 rok s nájemci: 
xxxxxxxxxx, Pavel�ákova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxx, T�. Míru 135, Olomouc 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Topolová 2, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci:  
xxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Balbínova 7, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Jiráskova 10B, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 1 d) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzav�ené na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxx, 8. kv�tna 14, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2)   
 
3. s vým�nou byt�: 
xxxxxxxxxx, �erná cesta 9, Olomouc 
xxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3) 
 
4. s uzav�ením nájemní smlouvy na byty mimo po�adí:  
a) xxxxxxxxxx 
b) se xxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
dle upravené d�vodové zprávy bod 4 a,b) 
 
5. s p�echodem nájmu bytu 
xxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5) 
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3. nesouhlasí 
s vrácením finan�ního daru v p�ípad� ukon�ení nájemního vztahu k bytu ve výši poloviny 
složené �ástky 
dle d�vodové zprávy bod 6) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
8 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s panem xxxxxxxxxx na byt v DPS P�í�ná 2, dle p�edložené 
d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v�z	� 4, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx na byt v DPS P�í�ná 6, dle 
p�edložené d�vodové zprávy 
 
5. revokuje 
bod 9. usnesení RMO ze dne 2. 9. 2008, dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
9 Sociální služby 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
nárokovat v návrhu rozpo�tu 2009 �ástku dle d�vodové zprávy 
T: 18. 11. 2008 
O: vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 5. 
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10 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 2008 
dle d�vodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
 
 
 
11 Zm�na �. XIX/10 ÚPnSÚ Olomouc 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odboru koncepce a rozvoje za�adit požadavek na zm�nu ÚPnSÚ v lokalit� Hodolany, ul. 
Farského a Klimeckého do souboru zm�n ÚPnSÚ Olomouc po�izovaného na základ� 
podn�t� podaných v roce 2008 
T: prosinec 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 7. 
 
 
 
12 IPRM obytná zóna 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním IPRM pro obytnou zónu dle bodu 2 d�vodové zprávy - varianta 1 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 8. 
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13 Finan�ní mechanismy EHP a Norska - modernizace školní 
jídelny 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním a p�edložením anglické verze žádosti 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 9. 
 
 
 
14 Projekt "P�írod� OK" - zhodnocení akcí 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 10. 
 
 
 
15 P�edání majetku 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyvedením majetku z inventarizace odboru investic a majetkoprávního odboru a                  
s následným p�edáním tohoto majetku SNO, a.s. za ú�elem obstarávání správy majetku dle 
d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
vyvést a p�edat SNO, a.s. majetek z odboru investic a majetkoprávního odboru dle d�vodové 
zprávy 
T: 14. 10. 2008 
O: vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
uzav�ít ve spolupráci s SNO, a.s. dodatek ke Smlouv� MAJ-PR-J/25/2006/S ze dne 
10.01.2007 
T: 4. 11. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 11. 
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16 P�ednádraží - nájemní smlouvy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu C) d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu ihned vypov�d�t: 
a) Smlouvu o nájmu s firmou BORN, spol. s r.o. na �ást pozemku parc.�. 624/3, ostat. plocha  
    v k. ú. Hodolany  o vým��e 1,0 m2 
b) Smlouvu o nájmu s panem xxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 861/1, ostat. Plocha  v k. 
ú. Hodolany o vým��e 7,0 m2 
c) Smlouvu o nájmu s firmou ARES CZ s. r.o. na �ást pozemku parc.�. 624/2, ostat. plocha  
    v k.ú. Hodolany o vým��e 3,0 m2 a �ást pozemku parc. �. 624/17, ostat.plocha                  
o vým��e  3,0 m2 
d) Smlouvu o nájmu s firmou Maloobchodní prodej tisku, s.r.o na �ást pozemku parc.�. 
938/1,  ostat.plocha v k. ú. Hodolany o vým��e 4,0 m2  
e) Smlouvu o nájmu s p. xxxxxxxxxx – PROFIT na �ást pozemku parc.�. 938/1,  
     ostat.plocha v k.ú. Hodolany o vým��e 6,0 m2  
f) Smlouvu o nájmu s p. xxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 861/1, ostat. plocha     v k. ú.  
Hodolany o vým��e 7,0 m2  
g) Smlouvu o nájmu s p. xxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 861/1 v k.ú.  
     Hodolany, ostat. plocha o vým��e 7,0 m2  
h) Smlouvu o nájmu s p. xxxxxxxxxx na �ást pozemku parc.�. 861/1, ostat. plocha v k. ú. 
Hodolany o vým��e 7,0 m2  
dle bodu D) d�vodové zprávy 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Trnkova, Skupova - parkovišt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 14. 
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18 Chválkovice, Samotišky - cyklostezka 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle bodu B) d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 15. 
 
 
 
19 Audit hospoda�ení odboru sociálních služeb a zdravotnictví, 

odd�lení Domov pro ženy a matky s d�tmi 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
P�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2.      ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opat�ení dle �ásti IV. B p�edložené zprávy �. 17/2008 
T:      4.11.2008 
O:      vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
20 Využití ve�ejné finan�ní podpory v roce 2007 na uspo�ádání ME 

žák� v baseballu u SK Olomouc Sigma MŽ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
21 Využití ve�ejné finan�ní podpory v roce 2007 na projekt Svátky 

písní u FESTA MUSICALE OLOMOUC 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
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22 Opravy komunikací 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
opravy komunikací dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
23 Žádost o vydání ozna�ení 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. neschvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
24 Zm�na ú�elu užití p�ísp�vku - kultura 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zm�nu ú�elu užití p�ísp�vku dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 21. 
 
 
 
25 Oslavy 28. �íjna 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrhovaným konceptem oslav 
 
3. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
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4. schvaluje 
vykrytí z rezervy 
 
5. ukládá 
realizovat navrhovaný koncept oslav dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: 4. 11. 2008 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
 
 
 
26 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru vnit�ního 

auditu a kontroly MmOl 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
organiza�ní zm�ny v odboru vnit�ního auditu a kontroly Magistrátu m�sta Olomouce dle 
p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 12. 2008 
 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 23. 
 
 
 
27 Fond rozvoje bydlení - otev�ení 21. kola 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vyhlášení 21. kola poskytnutí úv�ru z Fondu rozvoje bydlení dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
zve�ejnit vyhlášení 21. kola ve sd�lovacích prost�edcích dne 17. 9. 2008 
T: 30. 9. 2008 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
28 Europe Direct 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. schvaluje 
ú�ast SMO ve výb�rovém �ízení dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�ipravit ihned veškeré podklady pro výb�rové �ízení dle p�edložené d�vodové zprávy 
T: 30. 9. 2008 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
 
 
 
29 Povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení povolení vjezdu do p�ší zóny dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.                                                               Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
primátor m�sta Olomouce                                                     1. nám�stek primátora 
 
  
  
 


