
 

USNESENÍ 
 

z 59. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 18. 11. 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 Petice ob�an� - park �ep�ín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zaslat uvedeným zástupc�m ob�an� informace o projednání petice dle d�vodové zprávy 
T: 1. 12. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
3. schvaluje 
za�azení �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
4. schvaluje 
vykrytí z rezervy k dispozici 
 
5. ukládá 
p�edložit RMO vyhodnocení �ešení situace v lokalit� v�etn� návrhu �ešení dalšího postupu 
T: 16. 12. 2008 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Chodník Dvorského ul. - petice 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem dle bodu 1. d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
odboru investic za�adit zpracování projektové dokumentace chodníku Dvorského ul. do 
seznamu požadavk� p�edkládaných RMO k výb�ru v roce 2009 
T: 27. 1. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
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4. ukládá 
odpov�d�t petent�m dle d�vodové zprávy 
T: 1. 12. 2008 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 
 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r sm�nit pozemek parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 
235/27 orná p�da o vým��e 414 m2 (dle GP díly „a“ + „b“) a �ást pozemku parc. �. 235/24 
orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o.  dle d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r odprodat pozemky parc. �. st. 2419 zast. pl. o vým��e 111 m2, parc. �. 710/7 ostat. 
pl. o vým��e 4 519 m2 a parc. �. 710/37 ostat. pl. o vým��e 268 m2, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2.  
 
3. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování ve�ejného 
osv�tlení na pozemku parc. �. 710/7 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
4. pronájem garážového stání �. 10 o vým��e 15,60 m2, v dom� Balbínova �.o. 3, 5, �.p. 373 
na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.1. 
 
5. pronájem garážového stání �. 5 o vým��e 21,50 m2, v dom� Balbínova �.o. 3, 5, �.p. 373 
na pozemku parc. �. st. 667 zast. pl. a nádvo�í v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 3.2.  
 
6. úhradu bezesmluvního užívání pozemku parc. �. st. 895/2 zast. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve vlastnictví �R – Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech 
majetkových ve výši 1.260,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 5.1.  
 
7. sv��ení domu �. p. 616 s pozemkem parc. �. st. 700 zastav�ná plocha a nádvo�í a 
pozemku parc. �. 255/8 zahrada, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do správy 
spole�nosti Správa nemovitostí Olomouc, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 5.2. 
 
 
2. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 40 ve v�ci schválení  sm�ny 
pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc 
ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku parc. �. 235/27 orná p�da o 
vým��e 104 m2 (dle GP díl „a“) a 310 m2 (dle GP díl „b“) a �ást pozemku parc. �. 235/24 
orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve 
vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o. dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
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3. ud�luje 
1. souhlas jako budoucí vlastník pozemku parc. �. 94/68 ost. pl. o vým��e 1 777 m2 v k. ú. 
Olomouc - m�sto, obec Olomouc se stavbou  "607 56 Morava, Olomouc - zvýšení kapacity 
koryta II.B etapa (SO 01 - SO 18 a SO 23), Protipovod�ová opat�ení II.B etapa - související 
investice (SO 19 - SO 22)" dle d�vodové zprávy bod �. 2.1. 
 
2. souhlas s vydlážd�ním �ásti pozemku parc. �. 79/108 ost. pl. o vým��e 24 m2 v k. ú. 
Ne�edín, obec Olomouc za ú�elem umíst�ní nádob na komunální odpad pro Stavební bytové 
družstvo Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 3. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 867 - zadání  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 81odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zadání ve�ejné zakázky s názvem 
„Ve�ejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie od 1.1.2009 do 
31.12.2009“. archivní �íslo 867 uchaze�i dle návrhu hodnotící komise obsaženém             
v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
5 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
a) I.P.Pavlova 62, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 38 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 1 a) 
b) T�. Kosmonaut� 14, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 6 s xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové 
zprávy bod 1 b) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, �erná cesta 18, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Topolová 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 6, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 2 a) 
     b) na  1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, U Letišt� 8, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 b) 
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 c) na 1/2 roku s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, �erná cesta 27, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 2 c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzav�ené na dobu ur�itou: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, Balbínova 5, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3) 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
6 Bytové záležitosti - DPS 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Politických v�z�� 4, 
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
7 V�cný dar 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí v�cného daru z rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce paní xxxxxxxxxxxxxxxxx,  
dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 2. 
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8 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru vn�jších 
vztah� a informací, školství a kancelá� primátora Magistrátu 
m�sta Olomouce 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 

a) organiza�ní zm�ny v odboru vn�jších vztah� a informací dle upravené d�vodové zprávy    
s ú�inností od 1. 12. 2008 
b) organiza�ní zm�ny v odboru školství dle upravené d�vodové zprávy s ú�inností od           
1. 12. 2008 
c) organiza�ní zm�ny v odboru kancelá� primátora dle upravené d�vodové zprávy s ú�inností 
od 1. 12. 2008 
d) za�azení finan�ní �ástky dle upravené d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� 
 
3. ukládá 
p�edložit RMO p�ehled org. struktury MmOl se zapracováním zm�n za rok 2008 
T: 13. 1. 2009 
O: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 5. 
 
 
 
9 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 - �ást A a �ást B 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo m�sta Olomouce se schválenými rozpo�tovými zm�nami roku 
2008 dle d�vodové zprávy - �ást A 
b) p�edložit Zastupitelstvu m�sta Olomouce ke schválení rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle 
d�vodové zprávy - �ást B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
4. doporu�uje zastupitelstvu m�sta schválit 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle d�vodové zprávy - �ást B 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 6. 
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10 St�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 - 2011 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se st�edn�dobým rozpo�tovým výhledem na roky 2009 - 2011 dle p�ílohy �. 1 d�vodové 
zprávy 
 
3. doporu�uje zastupitelstvu m�sta 
schválit st�edn�dobý rozpo�tový výhled na roky 2009 - 2011 dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 7. 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r.  
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


