
 

USNESENÍ 
 

z 62. sch�ze Rady m�sta Olomouce, konané dne 16. 12. 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. 12. 2008 dle upravené d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení dle upravené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 1. 
 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 49 m2 v objektu k bydlení Švédská �.o. 1, 
�.p. 423, na pozemku parc. �. st. 410 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc 
spole�nosti PAVLÍK group, s.r.o. dle upravené d�vodové zprávy bod �. 1.1. 
 
2. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1207/7 zast. pl. o vým��e 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.2. 
 
3. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 398 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
  
4. p�edb�žný zám�r odprodat �ásti pozemk� parc. �. 140/1 orná p�da, parc. �. 141 orná 
p�da, parc. �. 140/20 orná p�da a parc. �. 818/2 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc stávajícím zájemc�m dle d�vodové zprávy. Vým�ry �ástí pozemk� budou 
up�esn�ny až po zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.4. 
 
5. zám�r odprodat pozemek parc. �. st. 1712 zast. pl. o vým��e 914 m2 v k. ú. Olomouc -
m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.6. 
 
6. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 841/36 ost. pl. o vým��e 224 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.7. 
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7. zám�r pronajmout �ást pozemku parc. �. 841/129 ost. pl. o vým��e 180 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.8. 
 
8. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 500/3  orná p�da o vým��e 11 502 m2 v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany dle d�vodové zprávy bod �. 1.9. 
 
 
9. zám�r darovat �ásti pozemk� parc. �. 816 ostat. pl. o vým��e 6 093 m2, parc. �. 180/6 
ostat. pl. o vým��e 63 m2 a parc. �. 813/3 ostat. pl. o vým��e 64 m2 (dle GP parc. �. 816 
ostat. pl. o vým��e 6 220 m2), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do vlastnictví �R - 
�editelství silnic a dálnic �R dle d�vodové zprávy bod �. 1.10. 
 
10. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 1979 (dle GP parc. �. 1979/4) ost. pl. o vým��e   
41 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.11. 
 
11. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 246/1 ostat. pl. o vým��e 206 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.12. 
 
12. zám�r odprodat pozemky parc. �. 631/256 o vým��e 13 m2 a parc. �. 631/257 o vým��e 
3 m2 vše ostat. pl., vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.14. 
 
13. zám�r pronajmout pozemek parc. �. 1677/5 orná p�da o vým��e 898 m2 v k. ú. Holice     
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.15. 
 
14. p�edb�žný zám�r  odprodat �ást pozemku parc. �. 466/8 orná p�da o vým��e cca        
600 m2 k. ú. Bystrovany, obec Bystrovany. Vým�ra �ásti pozemku bude up�esn�na až po 
zpracování GP dle d�vodové zprávy bod �. 1.16. 
 
15. zám�r poskytnout jako výp�j�ku pozemek parc. �. 477/9 vodní plocha o vým��e              
3 820 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.18.  
 
16. zám�r odprodat pozemky parc. �. 1676/5 o vým��e 41 m2, parc. �. 1676/8 o vým��e    
345 m2, parc. �. 1676/9 o vým��e 3 227 m2, parc. �. 1676/14 o vým��e 1 458 m2, parc. �. 
1676/24 o vým��e 66 m2, parc. �. 1677/4 o vým��e 295 m2, parc. �. 1678/3 o vým��e        
726 m2, parc. �. 1678/8 o vým��e 169 m2 a parc. �. 1678/12 o vým��e 60 m2, vše trvalý 
travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod 
�. 1.20. 
 
17. výpov�� z nájmu pozemk� parc. �. 1676/5 o vým��e 41 m2, parc. �. 1676/8 o vým��e 
345 m2, parc. �. 1676/9 o vým��e 3 227 m2, parc. �. 1676/14 o vým��e 1 458 m2, parc. �. 
1676/24 o vým��e 66 m2, parc. �. 1677/4 o vým��e 295 m2, parc. �. 1678/3 o vým��e 726 
m2, parc. �. 1678/8 o vým��e 169 m2 a parc. �. 1678/12 o vým��e 60 m2, vše trvalý travní 
porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou pronajatých Správ� les� m�sta 
Olomouce a schvaluje  uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu, ve kterém dojde k úprav� 
p�edm�tu nájmu a výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 1.20.  
 
18. zám�r odprodat pozemek parc. �. 444/6 ostat. pl. o vým��e 94 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.22. 
 
19. p�edb�žný zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. st. 264/1 zast. pl. o vým��e cca        
286 m2 v k. ú. B�lidla, obec Olomouc. Vým�ra bude up�esn�na až po zpracování GP dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.23. 
 
20. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.24.  
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21. zám�r odprodat �ást pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.24.  
 
22. pronájem pozemku parc. �. 313/12 ost. pl. o vým��e 23 824 m2 v k. ú. Ne�edín, obec 
Olomouc ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.1. 
 
23. pronájem pozemk� parc. �. 222 o vým��e 5 362 m2 a parc. �. 305 o vým��e 5 104 m2, 
vše ostat. pl. v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxx a paní  
xxxxxxxxxxxxxxx statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
24. uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu �. MAJ-EM-NS/100/2004/M uzav�ené se 
spole�ností ARES CZ s.r.o., kterým dojde ke zúžení p�edm�tu nájmu o �ásti pozemk�  parc. 
�. 624/2 ostatní plocha o vým��e 3 m2 a parc. �. 624/17 ostatní plocha o vým��e 3 m2, vše   
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a úprav� výše nájemného dle d�vodové zprávy bod �. 2.4.  
 
25. uzav�ení dodatku ke smlouv� o nájmu majpráv. 3004/F/98/Pl. uzav�ené se spole�ností 
BORN spol. s r.o., kterým dojde ke zúžení p�edm�tu nájmu o �ást pozemku  parc. �. 624/3 
ostatní plocha o vým��e 1 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a úprav� výše nájemného dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.5.  
 
26. zm�nu smluvních podmínek u smluv o nájmu �. MAJ-EM-NS/8/2005/M, �. MAJ-EM-
NS/54/2005/Ši, �. MAJ-EM-NS/92/2003/Kl a �. 212/2005 uzav�ených mezi statutárním 
m�stem Olomouc a Zem�d�lským družstvem Un�ovice, dle d�vodové zprávy bod �. 2.7.  
 
27. odstoupení od smlouvy o nájmu na pronájem pozemku parc. �. 1106/73 zahrada             
o vým��e 597 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc  uzav�ené s panem  xxxxxxxxxxxx dle 
návrhu odboru majetkoprávního dle d�vodové zprávy bod �. 2.8.  
 
28. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN v�etn� kabelové sk�ín� na pozemku parc. �. 790 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.10. 
 
29. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN v�etn� kabelové sk�ín� na pozemku parc. �. 
790 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.10. 
 
30. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonního 
kabelu na pozemcích parc. �. 126/1, parc. �. 144/1, parc. �. 31/28, parc. �. 19/3 a parc. �. 74, 
vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. �. 121/9, parc. �. 121/13, 
parc. �. 68/2 a parc. �. 116/29, vše ostatní plocha v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
 
31. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonního kabelu na pozemcích parc. �. 126/1, parc. �. 144/1, parc. 
�. 31/28, parc. �. 19/3 a parc. �. 74, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc, parc. �. 121/9, parc. �. 121/13, parc. �. 68/2 a parc. �. 116/29, vše ostatní plocha   
v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, 
a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.11. 
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32. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení VN na pozemcích parc. �. 576/2 a parc. �. 578/8, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 
2.12. 
 
33. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení VN na pozemcích parc. �. 576/2 a parc. �. 578/8, 
vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, 
a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.12. 
 
34. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
a kanalizace na pozemcích parc. �. 168/16, parc. �. 168/17 a parc. �. 185/1 vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.13. 
 
35. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování telefonních 
kabel� na pozemcích parc. �. 701/2 a parc. �. 1458/1, vše ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.14. 
 
36. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telefonních kabel� na pozemcích parc. �. 701/2 a parc. �. 1458/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.14. 
 
37. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 508 ostatní plocha, parc. �. 510/1 ostatní plocha, parc. �. 
512 ostatní plocha a parc. �. 432/28 ostatní plocha, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc           
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
38. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 508 ostatní plocha, 
parc. �. 510/1 ostatní plocha, parc. �. 512 ostatní plocha a parc. �. 432/28 ostatní plocha,   
vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
39. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky 
deš�ové kanalizace na pozemku parc. �. 950/1 orná p�da v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prosp�ch spole�nosti VGP Park Olomouc, a.s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
40. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování p�ípojky deš�ové kanalizace na pozemku parc. �. 950/1 orná p�da      
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti VGP Park Olomouc, a.s.  dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.16. 
 
41. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ní sít� na pozemku parc. �. 886/10 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.  – rozší�ení pozemk� 
dot�ených v�cným b�emenem dle d�vodové zprávy bod �. 2.17. 
 
42. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 71 ostatní plocha v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc             
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.18. 
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43. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 71 ostatní plocha v k. ú. 
Pavlovi�ky, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.18. 
 
44. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování p�ípojky NN na 
pozemcích parc. �. 907/2 ostatní plocha a parc. �. 800/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 907/15 orná p�da v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
45. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování p�ípojky NN na pozemcích parc. �. 907/2 ostatní plocha a parc. �. 
800/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch pozemku parc. �. 
907/15 orná p�da v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.19. 
 
46. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 1123/2 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc         
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.20. 
 
47. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 1123/2 ostatní plocha       
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.20. 
 
48. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 298/1 a parc. �. 331/2, vše ostatní plocha v k. ú. Nedv�zí u 
Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.21. 
 
49. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 298/1 a parc. �. 331/2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.21. 
 
50. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 778/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc       
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
51. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 778/1 ostatní plocha        
v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.22. 
 
52. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování 
telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. 680/3, parc. �. 680/29, vše ostatní plocha   
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
 
53. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování telekomunika�ního kabelu na pozemcích parc. �. 680/3, parc. �. 
680/29, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.23. 
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54. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
a kanalizace na pozemku parc. �. 849/52 orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve 
prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.24.  
 
55. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování ve�ejného 
osv�tlení na pozemku parc. �. 849/52 orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
56. bezúplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo právo umíst�ní a provozování 
chodníku a komunikací na pozemku parc. �. 849/52 orná p�da v k. ú. �ep�ín, obec Olomouc 
ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod �. 2.24. 
 
57. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování NTL plynovodu 
a NTL p�ípojek na pozemku parc. �. 613 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc    
ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s.r.o. dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
58. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování NTL plynovodu a NTL p�ípojek na pozemku parc. �. 613 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti SMP Net, s.r.o.               
dle d�vodové zprávy bod �. 2.25. 
 
59. úplatné z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemku parc. �. 89/1 orná p�da v k. ú. Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc 
ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
60. uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo 
uložení a provozování kabelového vedení NN na pozemku parc. �. 89/1 orná p�da v k. ú. 
Nedv�zí u Olomouce, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.             
dle d�vodové zprávy bod �. 2.26. 
 
61. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 95,00 m2 v dom� Školní �.o. 1, �.p. 203 
na pozemku parc. �. 629, v k.ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc panu  xxxxxxxxxxxxx - 
zm�na subjektu na stran� nájemce dle d�vodové zprávy bod �. 3.2. 
 
62. pronájem nebytových prostor o vým��e 81,90 m2 ve 3. NP v objektu k bydlení �.p. 194 
(Dolní nám. �.o. 7) na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc ORE-institut, o.p.s.  od 1. 1. 2009 dle d�vodové zprávy bod �. 3.3.  
 
63. uzav�ení dodatku �. 2 ke smlouv� o uzav�ení budoucí darovací smlouvy �. MAJ-IN-
B/13/2006/Hoa mezi statutárním m�stem Olomouc a  xxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 5.1. 
 
64. uzav�ení plánovací smlouvy na inženýrské sít� stavby „BYTOVÝ D	M – OLOMOUC UL. 
NEZVALOVA“ – parkovací stání mezi statutárním m�stem Olomouc a FOREGA s.r.o.         
dle d�vodové zprávy bod �. 5.2.  
 
65. uzav�ení smlouvy o uzav�ení budoucí darovací smlouvy na inženýrské sít� stavby 
„BYTOVÝ D	M – OLOMOUC UL. NEZVALOVA“ – parkovací stání, mezi statutárním 
m�stem Olomouc jako budoucím obdarovaným  a  FOREGA s.r.o. jako budoucím dárcem 
dle d�vodové zprávy bod �. 5.3. 
 
66. uzav�ení darovací smlouvy na stavbu „Rekonstrukce op�rné zídky D�tského centra          
v Topolanech“, mezi statutárním m�stem Olomouc jako dárcem a  D�tským centrem 1990 
jako obdarovaným dle d�vodové zprávy bod �. 5.4. 
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67. uzav�ení dodatku �. 10 ke Smlouv� o nájmu, správ� a provozování Plaveckého stadionu 
�. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000 se spole�ností OLTERM & TD Olomouc, a.s. dle d�vodové 
zprávy bod �. 5.5.  
 
68. zám�r pronajmout nebytové prostory o vým��e 105,40 m2 v 1. NP a nebytové prostory    
o vým��e 28,20 m2 ve 2. PP v objektu Moravského divadla Olomouc �.o. 33, �.p. 432 na 
pozemku parc. �. st. 373/1 zast. pl. v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc spole�nosti 
Pivovar Litovel a. s. dle d�vodové zprávy bod �. 1.25. 
 
69. zám�r odprodat pozemek parc. �. 165/12 ostat. pl. o vým��e 113 m2 v k. ú. Nové Sady    
u Olomouce, obec Olomouc  manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy 
bod �. 4.1. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. sdružení SAGITTARIA-Sdružení pro ochranu p�írody st�ední Moravy o výp�j�ku pozemk� 
parc. �. 1297/7 o vým��e 9 000 m2 a parc. �. 1297/8 o vým��e 3 039 m2, vše trvalý travní 
porost v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, pozemk� parc. �. 919/1 o vým��e 2 438 m2, parc. �. 
954 o vým��e 477 m2, parc. �. 955 o vým��e 659 m2, parc. �. 957 o vým��e 1 039 m2,  parc. 
�. 958 o vým��e 690 m2, parc. �. 959/1 o vým��e 991 m2, parc. �. 965/1 o vým��e 6 846 m2, 
parc. �. 949 o vým��e 1 904 m2, parc. �. 948 o vým��e 2 175 m2, parc. �. 928 o vým��e       
3 961 m2, parc. �. 930 o vým��e 974 m2 a parc. �. 933 o vým��e 2 966 m2, vše trvalý travní 
porost v k. ú. �ernovír, obec Olomouc, pozemk� parc. �. 369/1 o vým��e 4 647 m2, parc. �. 
369/4 o vým��e 824 m2 a parc. �. 370 o vým��e 27 814 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. 
Týne�ek, obec Olomouc, pozemk� parc. �. 1676/23 o vým��e 290 m2, parc. �. 1676/5           
o vým��e 41 m2, parc. �. 1676/8 o vým��e 345 m2, parc. �. 1676/9 o vým��e 3 227 m2, parc. 
�. 1677/4 o vým��e 295 m2, parc. �. 1678/12 o vým��e 60 m2, parc. �. 1678/8 o vým��e 169 
m2, parc. �. 1678/3 o vým��e 726 m2, parc. �. 1676/14 o vým��e 1 458 m2, parc. �. 1676/24 
o vým��e 66 m2, vše trvalý travní porost a parc. �. 1679/22 o vým��e 28 m2, parc. �. 
1679/17 o vým��e 44 m2 a parc. �. 1679/13 o vým��e 32 m2, vše ost. pl. v k. ú. Horka nad 
Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové zprávy bod �. 1.18. 
 
2. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem pozemk� parc. �. 1297/5 trvalý travní porost           
o vým��e 3 306 m2 a parc. �. 1297/7 trvalý travní porost o vým��e 9 000 m2 vše  v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.21.  
 
3. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem �ásti pozemku parc. �. 808/3 ost. pl. o vým��e      
54 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 2.6. 
 
4. spole�nosti Paseka, zem�d�lská a.s. o pronájem pozemk� ve vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce užívaných na základ� nájemních smluv Zem�d�lským družstvem Un�ovice 
dle d�vodové zprávy bod �. 2.7. 
 
5. manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o zm�nu smluvních podmínek u pronájmu �ásti 
pozemk parc. �. 542 ost. pl. o vým��e 5 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 2.9.   
 
6. ob�anského sdružení PGST Ostrava o pronájem nebytových prostor o vým��e 81,90 m2 
ve 3. NP v objektu k bydlení �.p. 194 (Dolní nám. �.o. 7) na pozemku parc. �. st. 615 zast. pl. 
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.3. 
 
7. spole�nosti T. O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r.o. o prodloužení doby pronájmu objektu 
ob�. vybavenosti �p. 1184, Mošnerova �.o.7, na pozemku parc. �. st. 1300 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 279 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
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8. spole�nosti T. O. OSTRAVA - PROTEOR spol. s r.o. o prodloužení doby pronájmu �ásti 
pozemku parc. �. 1076 ostat. pl. o vým��e 382 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 3.5. 
 
9. pana  xxxxxxxxxxxxxx a paní  xxxxxxxxxxx o pronájem pozemku parc. �. 324/142 ostat. pl. 
o vým��e 1 103 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc statutárnímu m�stu Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 2.2. 
 
3. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 18. 9. 2007, bod programu 2, bod 2.16. ve v�ci schválení pronájmu 
�ásti pozemku parc. �. 398 ost. pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. Svatý Kope�ek, obec Olomouc 
manžel�m  xxxxxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod �. 1.3. 
 
2. usnesení RMO ze dne 19. 4. 2005, bod programu 2, bod II/A/23 ve v�ci schválení 
úplatného pronájmu pozemku parc. �. 1676/8 orná p�da o vým��e 363 m2, parc. �. 1676/9 
orná p�da o vým��e 337 m2, parc. �. 1676/4 orná p�da o vým��e 1521 m2, parc. �.  1677/3 
ostatní plocha 34 m2 a �ásti pozemku parc. �. 1677/5 orná p�da o vým��e 85 m2 vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti P. M. System s. r. o. dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.15. 
 
3. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008, bod programu 2, bod 2.15. ve v�ci schválení 
úplatného z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení a provozování kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. �. 508 ostatní plocha, parc. �. 509 ostatní plocha, parc. �. 
510/1 ostatní plocha, parc. �. 511 ostatní plocha, parc. �. 512 ostatní plocha a parc. �. 
432/28 ostatní plocha, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch spole�nosti �EZ 
Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
  
4. usnesení RMO ze dne 4. 11. 2008, bod programu 2, bod 2.15. ve v�ci schválení uzav�ení 
smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene obsahující právo uložení                     
a provozování kabelového vedení NN na pozemcích parc. �. 508 ostatní plocha, parc. �. 509 
ostatní plocha, parc. �. 510/1 ostatní plocha, parc. �. 511 ostatní plocha, parc. �. 512 ostatní 
plocha, parc. �. 432/28 ostatní plocha, vše v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc ve prosp�ch 
spole�nosti �EZ Distribuce, a. s.  dle d�vodové zprávy bod �. 2.15. 
 
4. souhlasí 
se zm�nou ú�elu nájmu v nebytovém prostoru o vým��e 95,00 m2 v dom� Školní �.p. 203, 
�.o. 1, na pozemku parc.�. 629, kat. území Olomouc – m�sto, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod �. 3.1. 
 
5. bere na v�domí 
zánik v�cného b�emene p�ístupu a užívání objektu bez �p./�e., tech. vyb. na pozemku parc. 
�. st. 651 zastav�ná plocha a nádvo�í v k. ú. Povel, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
�. 2.27. 
 
6. doporu�uje zastupitelstvu m�sta nevyhov�t 
1. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 140/1 orná 
p�da o vým��e 2 m2, �ásti pozemku parc. �. 141 orná p�da o vým��e 65 m2 a �ásti parc. �. 
818/2 ostat. pl. o vým��e 18 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy 
bod �. 1.5. 
 
2. žádosti manžel�  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 631/256 
ostat. pl. o vým��e 13 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.13. 
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3. žádosti paní  xxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 1291/1 trvalý travní porost        
o vým��e 10 198 m2, parc. �. 1297/5 trvalý travní porost o vým��e 3 306 m2, parc. �. 1297/7 
trvalý travní porost o vým��e 9 000 m2 a parc. �. 1297/8 trvalý travní porost o vým��e 3 039 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod �. 1.17. 
 
4. žádosti pana  xxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 1291/1 o vým��e 10 198 m2, 
parc. �. 1297/8 o vým��e 3 039 m2, parc. �. 1297/7 o vým��e 9 000 m2, parc. �. 1297/5          
o vým��e 3 306 m2, parc. �. 1302/1 o vým��e 33 027 m2, parc. �. 1302/2 o vým��e 321 m2   
a parc. �. 1357 o vým��e 292 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod �. 1.19.  
 
5. žádosti Správy CHKO Litovelské pomoraví o odprodej pozemku parc. �. 477/9 vodní 
plocha o vým��e 3 820 m2 v k. ú. �ernovír, obec Olomouc a pozemk� parc. �. 1679/13 ost. 
pl. o vým��e 32 m2, parc. �. 1679/17 ost. pl. o vým��e 44 m2 a parc. �. 1679/22 ost. pl. o 
vým��e 28 m2, vše v k. ú Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle d�vodové 
zprávy bod �. 1.20. 
 
7. doporu�uje zastupitelstvu m�sta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 84 ve v�ci schválení odprodeje 
�ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.24.  
 
2. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod  84 ve v�ci schválení odprodeje 
�ásti pozemku parc. �. 806 ost. pl. o vým��e 2 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
panu  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2 995,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1.24.  
 
8. souhlasí 
s posunutím termínu pro p�edložení  stavebního povolení do 1. 5. 2009 a termínu               
pro zahájení výstavby do 1. 9. 2009 p�i pronájmu s následným odprodejem �ásti pozemku 
parc. �. 1721/6 ost. pl. o vým��e 2 582 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v 
pr�myslové zón� Šlechtitel�  xxxxxxxxxxxxx a  xxxxxxxxxxxxx dle dodatku d�vodové zprávy 
bod �. 2.1. 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 2. 
 
 
 
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 „Malinovského – rekonstrukce komunikace             
a inženýrských sítí“ na pozemku parcela �. 120 zastav�ná plocha a nádvo�í v katastrálním 
území Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana  xxxxxxxxxxxxxxx dle bodu �. 
1 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene umíst�ní a provozování kanalizace a práva 
vstupu a vjezdu v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, zm�nami nebo 
odstran�ním k pozemku parcela �. 712/1 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území 
Chomoutov, obec Olomouc, který je vlastnictví �eské republiky, správ� Povodí Moravy, s. p. 
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V�cné b�emeno bude z�izováno na dobu neur�itou za jednorázovou úhradu ve výši 100,- K� 
+ DPH dle bodu �. 2 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
4. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o právu provést stavbu „Celková oprava lesní cesty Horecká“ na pozemku 
parc.�. 1636/1 ostatní plocha v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, kdy 
pozemek je ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouc a sou�asn� je na pozemku umíst�na 
hráz PB St�ední Moravy, s níž má Povodí Moravy, s.p. právo hospoda�it jako s majetkem 
státu, evidovaným pod �. HM220738, s názvem „Hráz p.b. St�ední Moravy, Horka-Skrbe
.  
Na korun� hráze je ve�ejn� p�ístupná ú�elová komunikace, ve správ� p�ísp�vkové 
organizace Správa les� m�sta Olomouce.  P�edm�tem této smlouvy je založení práva 
stavebníka (tj. statutárního m�sta Olomouc) provést stavbu na dot�ené hrázi v souladu          
s projektovou dokumentací pro stavební povolení dle bodu �. 3 p�edložené d�vodové zprávy. 
 
5. schvaluje 
uzav�ení smlouvy o úplatném z�ízení v�cného b�emene spo�ívající v právu umíst�ní mostní 
konstrukce ev. �. MK 2 a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, zm�nami nebo odstran�ním na pozemcích parc.�. 622/1 vodní plocha, 
parc.�. 622/3 ostatní plocha, parc.�. 622/9 ostatní plocha, parc.�. 622/10 ostatní plocha, vše 
v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV �. 574                      
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc ve vlastnictví 
�eské republiky s právem hospoda�ení pro Povodí Moravy, s.p.  V�cné b�emeno se z�izuje 
na dobu neur�itou za �ástku 10.000,-K� + 19% DPH dle bodu �. 4 p�edložené d�vodové 
zprávy. 
 
6. schvaluje 
výpov�� nájemní smlouvy �. 4/05 (SmOl: 106/OI-BVB/2005/Va) uzav�ené v souvislosti          
s investi�ní akcí „Odkanalizování �ásti povodí sb�ra�e „E“ U�S – D.5 – P�eložka Adamovky, 
D.5.4 – Most na trati �D“ se Správou železni�ní dopravní cesty, státní organizací na �ást 
pozemku parc.�. 1438/4 (p�enechaná vým�ra je 216 m2), zapsaný na LV �. 236                     
u Katastrálního ú�adu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc dle bodu �. 5 
p�edložené d�vodové zprávy. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 2. 1. 
 
 
 
4 Ve�ejná zakázka �. 853- 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 
„Jeremenkova ul. - p�ednádražní prostor IV.etapa“ archivní �íslo 853  uchaze�i dle návrhu 
hodnotící komise obsaženém v d�vodové zpráv�. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 
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5 Ve�ejná zakázka �. 878 - 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 „Turniketový systém Plaveckého stadionu Olomouc“ archivní �íslo 878. 
b) uzav�ení smlouvy o spole�ném zadávání s Oltermem & TD Olomouc, a.s.. 
 
 
2. ustavuje 
a)  souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zástupce SmOl pro 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. zástupce SmOl pro hodnotící komisi 
v�etn� náhradník� ve složení dle d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora  JUDr. Martina Majora k  podpisu všech dokument� v zadávacím �ízení 
s výjimkou úkon� vyhrazených  smlouvou o spole�ném zadávání s Oltermem & TD 
Olomouc, a. s. 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 3. 1. 
 
 
 
6 Ve�ejná zakázka �. 812 - zahájení, komise 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
schvaluje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky 
zadávacího �ízení s názvem „Centrální informa�ní systém“ archivní �íslo 812. 
 
 
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 upravené d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr Jana Holpucha, Ph.D., k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících 
s touto ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 2. 
 
 
 
7 Ve�ejná zakázka �. 880 - zahájení, komise  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona �. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího �ízení 
s názvem „Poskytnutí úv�ru “ archivní �íslo 880. 
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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 upravené d�vodové zprávy. 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora Ji�ího Martináka k  podpisu všech rozhodnutí souvisejících s touto 
ve�ejnou zakázkou. 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3. 3. 
 
 
8 Bytové záležitosti - nájem byt� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzav�ení nájemních smluv na m�stské byty v domech: 
a) �erná cesta 25, Olomouc, velikosti 1+1, �.b. 13 s xxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 a) 
b) U Letišt� 8, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 1 s xxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 b) 
c) Náves Svobody 41, Olomouc, velikosti 1+3, �.b. 1 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
1 c) 
d) Topolová 7, Olomouc, velikosti 1+kk, �.b. 35 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 d) 
e) Rumunská 11, Olomouc, velikosti 1+2, �.b. 22 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 1 
e)  
f) �erná cesta 17, Olomouc, velikosti 1+2, �.b.15 se  xxxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
2 a) 
g) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 22 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
2 b) 
h) P�ichystalova 70, Olomouc, velikosti 0+1, �.b. 35 s xxxxxxxxxxx dle d�vodové zprávy bod 
2 c) 
 
3. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv uzav�ených na dobu ur�itou: 
      a) na 2 roky s nájemci: 
xxxxxxxxxxx, Politických v�z
� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Politických v�z
� 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Rumunská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1,Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
Okresní �editelství policie �R Olomouc, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 6, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 2, Olomouc  
xxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 7, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx,Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Topolová 9, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 3 a) 
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        b) na 1 rok s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxx, Jiráskova 10C, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Polská 57, Olomouc  
dle d�vodové zprávy bod 3b) 
      c) na 2 roky, 1 rok, 1/2 roku s nájemci – DPS, bezbariérové byty:  
xxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z
� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Politických v�z
� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fischerova 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxx, P�í�ná 8, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Peškova 1, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 2, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 68, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�í�ná 6, Olomouc – 1 rok 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Handkeho 1, Olomouc – 1 rok, bezbar.byt 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1E, Olomouc – 1/2 roku, bezbar. byt 
dle d�vodové zprávy bod 3 c) 
     d) na 1/2 roku, 3 m�síce s nájemci: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sladkovského 1D, Olomouc  
xxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc, �.b. 27 
xxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc – 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc - 3 m�síce 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc - 3 m�síce 
dle d�vodové zprávy bod 3 d) a bod 4 b, c) 
 
2. s neprodloužením nájemní smlouvy uzav�ené na dobu ur�itou: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, P�ichystalova 70, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 4 a)   
 
3. s rozší�ením a uzav�eních nájemních smluv z d�vodu prodeje do osobního vlastnictví – 
bývalé vojenské byty: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 11, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hn�votínská 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxx, Voskovcova 4, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 5 a, b,c)  
 
4. s p�echodem nájmu bytu: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kosmonaut� 16, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, U Letišt� 4, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 12, Olomouc 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Synkova 15, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mariánská 7, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 6 a,b,c,d,e) 
 
5. s uzav�ením nájemní smlouvy na byt mimo po�adí: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, �erná cesta 5, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 7) 
 
6. s uzav�ením nájemních smluv na byty v dom� Holická 51, Olomouc: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Holická 51, Olomouc 
dle d�vodové zprávy bod 8 a, b) 
 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 
 
 
 
9 Bytové záležitosti - dopln�ní Pravidel pro poskytování bydlení 

v nájemních bytech v majetku statutárního m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravená Pravidla pro poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního m�sta 
Olomouce dle d�vodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s poskytnutím náhradních byt� dle upravené d�vodové zprávy, bod B   
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
 
 
 
10 Prodej dom� – projednání petice nájemc� budovy t�. Svobody 

27 – Švédská 12 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
„Petici nájemník� a pronajímatel� nebytových prostor m�stských dom� t�. Svobody 411/27 a 
Švédská 415/12 v Olomouci proti ne�ekané zm�n� varianty prodeje“, dle d�vodové zprávy 
bod 1.1. 
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2. ukládá 
nám�stkyni primátora Han� Kaštilové Tesa�ové odpov�d�t petent�m „Petice nájemník�         
a pronajímatel� nebytových prostor m�stských dom� t�. Svobody 411/27 a Švédská 415/12     
v Olomouci proti ne�ekané zm�n� varianty prodeje“ v intencích dle projednání v�ci 
zastupitelstvem m�sta dne 15. 12. 2008 a záv�r� projednání v�ci radou m�sta dne             
16. 12. 2008, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
T: 13. 1. 2009 
O: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Bod programu: 5. 
 
 
 
11 Rozpo�tové zm�ny roku 2008 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2008 
 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2008 dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora pana Ji�ího Martináka schvalováním rozpo�tových zm�n roku 2008, 
které se týkají zapojování cizích zdroj� (dotací, p�ísp�vk�, dar� a grant�) v období                                                         
od 17. 12. 2008 do 31. 12. 2008 
 
4. 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. 
 
 
 
12 Petice ob�an� - parková plocha Ne�edín 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpov�d�t petent�m v intencích d�vodové zprávy a její p�ílohy 
T: 13. 1. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 8. 
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13 Pražská východ 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
na základ� vyhodnocení p�í�in a d�sledk� stávající situace zám�ru statutárního m�sta 
Olomouc pronajmout a následn� odprodat pozemky v lokalit� Pražská východ p�edložit 
návrh dalšího postupu ve v�ci nakládání s pozemky Pražská východ. 
T: 24. 2. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  

Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9. 
 
 
 
14 Mezinárodní škola 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. deklaruje 
podporu dalšího rozvoje The International School in Olomouc, a to v souvislosti s vytvá�ením 
podmínek pro hospodá�ský rozvoj statutárního m�sta Olomouce a Olomouckého kraje v 
návaznosti na cíle Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a mikroregionu Olomoucko 
v souladu s d�vodovou zprávou 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 10. 
 
 
 
15 Aktualizace odpis� majetku roku 2008 p�ísp�vkových 

organizací - škol 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
navýšení aktualizovaných odpis� majetku roku 2008 p�ísp�vkových organizací - škol dle 
d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
ihned informovat o p�ijatém usnesení �editele p�ísp�vkových organizací - škol 
T: 13. 1. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 11. 
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16 Pravidla pro vydávání povolení vjezdu do p�ší zóny 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nová upravená pravidla dle d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 12. 
 
 
 
17 Ozna�ení vlastníka rok 2009 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
p�id�lení ozna�ení dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
metodiku pro vy�izování žádostí o vydání "Ozna�ení vozidla vlastníkem zpoplatn�né místní 
komunikace" 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 
 
18 Tarifní dohoda ve v�ci d�lby tržeb v zón� 71 Olomouc 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Tarifní dohodu ve v�ci d�lby tržeb v zón� 71 Olomouc Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje a ukládá ji podepsat 
T: 13. 1. 2009 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14. 
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19 Smlouva s Veolia Transport Morava a. s. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o závazku ve�ejné služby ve ve�ejné linkové osobní doprav� s dopravcem 
Veolia Transport Morava a.s. dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu o závazku ve�ejné služby ve ve�ejné linkové osobní doprav� 
T: 13. 1. 2009 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 16. 
 
 
 
20 Petice ob�an� - zastávka Okružní 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh odpov�di petent�m dle p�ílohy �. 1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
nám�stku primátora Mgr. Svatopluku Š�udlíkovi informovat petenty v intencích p�ílohy �. 1 
d�vodové zprávy 
T: 13. 1. 2009 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 17. 
 
 
 
21 Petice ob�an� - Holický les II. 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
2. ukládá 
zaslat uvedenému zástupci ob�an� informaci o projednání petice v intencích dle diskuse       
v RMO 
T: 13. 1. 2009 
O: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 18. 
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22 Park �ep�ín - opat�ení  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu  
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 19. 
 
 
 
23 Projekt Bezbariérová Olomouc - zpráva 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
nové složení pracovní skupiny dle bodu B d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 20. 
 
 
 
24 Plavecký stadion - venkovní bazén 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu 3  pro další postup projek�ního zpracování 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 21. 
 
 
 
25 IPRM Revitalizace sídlišt� - partnerské smlouvy 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s uzav�ením partnerských smluv s partnery zapojenými do �ídící struktury IPRM 
 
3. pov��uje 
nám�stka primátora RNDr. Ladislava Šnevajse podpisem partnerských smluv za statutární 
m�sto Olomouc 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 22. 
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26 Rekonstrukce IC - prezentace 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 23. 
 
 
 
27 Akademické d�jiny m�sta 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s postupem p�ípravy Akademických d�jin v letech 2008/2009 
 
3. schvaluje 
upravený dodatek �. 9 dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
ihned podepsat upravený dodatek �. 9 dle p�ílohy �.1 d�vodové zprávy 
T: 13. 1. 2009 
O: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 24. 
 
 
 
28 Monitoring památky UNESCO za rok 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu obsahující informaci o Zpráv� o pr�b�žném monitoringu památky 
UNESCO za rok 2007 zpracované NPÚ v Olomouci 
 
2. ukládá 
ve smyslu d�vodové zprávy zaslat v prosinci 2008 NPÚ v Olomouci písemné vyjád�ení        
ke Zpráv� o monitoringu památky UNESCO za rok 2007 
T: 13. 1. 2009 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 25. 
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29 Sou�asná vytíženost základních škol a mate�ských škol             
v Olomouci 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
nárokovat prost�edky dle d�vodové zprávy v rámci rozpo�tu roku 2009 v souvislosti                  
s rozhodnutím o p�ijetí investi�ního bankovního úv�ru 
T: 24. 3. 2009 
O: vedoucí odboru školství 
 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., �len rady m�sta 
Bod programu: 26. 
 
 
 
30 Odborné komise RMO 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. odvolává 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
3. jmenuje 
�lena odborné komise RMO dle d�vodové zprávy 
 
4. ukládá 
informovat p�edsedu, nového �lena a tajemníka p�íslušné odborné komise RMO 
T: 13. 1. 2009 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Vlá�ilová Marta, Mgr., �lenka rady m�sta 
Bod programu: 27. 
 
 
 
31 Kontrola hospoda�ení MŠ Wolkerova v roce 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 28. 
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32 Kontrola hospoda�ení ZŠ a MŠ Rož�avská v roce 2007 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 29. 
 
 
 
33 Vymáhání pohledávek 
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 �. 35/2008 
T: 13. 1. 2009 
O: vedoucí odboru správy 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 30. 
 
 
 
34 Divadlo hudby Olomouc - ekonomické záležitosti 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a návrh rozpo�tové zm�ny 
 
2. schvaluje 
navýšení provozní dotace, na�ízení mimo�ádného odvodu z fondu reprodukce a související 
rozpo�tové zm�ny 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 31. 
 
 
 
35 Kultura - prodloužení vyú�tování p�ísp�vk� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prodloužení termínu vyú�tování p�ísp�vk� dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Holpuch Jan, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 32. 
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36 Petice - ulice Karafiátová 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpov�d�t petent�m dle záv�r� diskuse RMO 
T: 13. 1. 2009 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 33. 
 
 
 
37 Malé projekty 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
upravenou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí podpory dle upravené d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpo�tovou zm�nu dle upravené p�ílohy �. 1 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 34. 
 
 
 
38 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru školství 

Magistrátu m�sta Olomouce 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru školství dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností            
od 1. 1. 2009 
b) za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� pro rok 
2009 
 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 
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39 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�na v odboru životního 
prost�edí Magistrátu m�sta Olomouce 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru životního prost�edí Magistrátu m�sta Olomouce dle 
p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 1. 2009  
b) za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� pro rok 
2009 
 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 1. 
 
 
 
40 Organiza�ní záležitosti - organiza�ní zm�ny v odboru vn�jších 

vztah� a informací Magistrátu m�sta Olomouce  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) organiza�ní zm�nu v odboru vn�jších vztah� a informací dle p�edložené d�vodové zprávy 
s ú�inností od 1. 1. 2009  
b) za�azení finan�ní �ástky dle d�vodové zprávy do soupisu nekrytých požadavk� pro rok 
2009 
 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 2. 
 
 
 
41 Organiza�ní záležitosti - "Vnit�ní p�edpis o zajišt�ní havarijní 

služby statutárního m�sta Olomouce" 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
"Vnit�ní p�edpis o zajišt�ní havarijní služby statutárního m�sta Olomouce" 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 3. 
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42 Organiza�ní záležitosti - Dodatek �. 4 "Organiza�ního �ádu 
Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie Olomouc" 

Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
 p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Dodatek �. 4 "Organiza�ního �ádu Magistrátu m�sta Olomouce a M�stské policie Olomouc" 
dle p�edložené d�vodové zprávy s ú�inností od 1. 1. 2009 
 
P�edložil: Ve�e� Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 35. 4. 
 
 
 
43 Omezení pr�jezdu kamion� 
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s navrženým �ešením dle varianty 1 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
realizovat dopravní zna�ení do konce ledna 2009 
T: 10. 2. 2009 
O: vedoucí odboru investic 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 36. 
 
 
 
44 Informace o FS II - zvláštní podmínka  
Rada m�sta Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
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2. ukládá 
pracovní skupin� 
p�edložit návrh spln�ní zvláštní podmínky z Rozhodnutí Evropské komise ze dne 3. 5. 2005 
o ud�lení pomoci z Fondu soudržnosti projektu FS II dle usnesení 93. RMO, bod 19/4 ze dne 
22. 4. 2006 a usnesení 58. RMO bod 24/3 ze dne 4. 11. 2008 
T: 27. 1. 2009 
O: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  

Novotný Martin, primátor m�sta  
Kaštilová Tesa�ová Hana, nám�stkyn� primátora 
Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 37. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

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

  
 


