
 
USNESENÍ 

 

z 11. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 6. 2. 2007  
 
 

 
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 6. 2. 2007 dle části A) důvodové zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
- bod 18, část 2 usnesení RMO z 24.1.2006, týkající se sportovně rekreačního areálu Lazce - 
Kouty, dle části A) důvodové zprávy 
- bod 31, část 3 usnesení RMO z 11.9.2006, týkající se občanského sdružení HC Olomouc, 
dle části A) důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
- vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- prodloužit termíny plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
- vypustit ze sledování bod 12, část 4 a 6 usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002, týkající se 
programu regenerace sídliště Úzké Díly 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 1 
 
 
2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. záměr odprodat část pozemku parc. č. 901/61 orná půda o výměře cca 17 014 m2 a parc. 
č. 1109/5 orná půda o výměře 41 444 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové 
zprávy bod 1.1 
 
2. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 125/2 ost. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc společnosti TABÁK PROFIT, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.2 
 
3. záměr pronajmout části nebytových prostor - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště 
Neředín na pozemcích parc. č. st. 1389/1 a parc. č. st. 1389/2, vše zast. pl. v k.ú. Neředín, 
obec Olomouc společnosti AUTOCENTRUM PŘEROV CZ s. r. o., panu Petru Gatnarovi, 
společnosti TEMA - Technologie-and ManagementConsulting s. r. o., společnosti PV AUTO 
s. r. o., panu Josefu Reitterovi, společnosti EURO Enterprise s. r. o., panu Františku 
Makovcovi, panu Přemyslu Vodičkovi, JUDr. Bohuslavu Cahovi, panu Pavlu Kučerovi,  
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společnosti  HELIWORK CZ, s. r. o., panu Pavlu  Jiříčkovi, společnosti TECHNOTRADE      
s. r. o., panu Miloslavu Látalovi a panu Zdeňku Pazderovi dle důvodové zprávy bod 1.3  
 
4. záměr pronajmout objekt č. p. 16 (na ul. Pavlovická) s pozemkem parc. č. st. 28 zast. pl.    
a nádvoří o  výměře 711 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc Základní škole                    
prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 dle důvodové zprávy bod 1.4  
 
5. záměr pronajmout a následně odprodat pozemek parc. č. 1751 ost. pl. o výměře 474 m2   
v k.ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti REFAS Olomouc spol. s r. o. dle důvodové 
zprávy bod 1.5  
 
6. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.6  
 
7. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Lazce, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.7  
 
8. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 288 m2  v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.8  
 
9. záměr  pronajmout část interiéru podzemního parkoviště umístěného na částech pozemků 
parc. č. 428/5 ost. pl., parc. č. 428/3 ost. pl., parc. č. 858/7 ost. pl., parc.č. 858/18 ost. pl., 
parc. č. 920 trvalý travní porost, parc. č. 921 trvalý travní porost, parc. č. 938/1 ost. pl. a parc. 
č. 1026 ost. pl, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti tb media s.r.o. - změna 
subjektu na straně nájemce dle důvodové zprávy bod 1.9  
 
10. záměr odprodat část pozemku parc. č. 1732 ost. pl. o výměře 644 m2 (dle GP parc. č. 
1732/2), část pozemku parc. č. 636 ost. pl. o výměře 147 m2 (dle GP parc. č. 636/2), část 
pozemku parc. č. 1729 orná půda o výměře 203 m2 (dle GP parc. č. 1729/2) a část pozemku 
parc. č. 1783 orná půda o výměře 251 m2 (dle GP parc. č. 1783/2), vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 1188 ost. pl. o výměře 177 m2 dle GP 
parc. č. 1188/2) v k. ú. Grygov, obec Grygov Správě železniční dopravní cesty, státní 
organizace dle důvodové zprávy bod 1.10 
 
11. záměr odprodat pozemek parc. č. 612 zahrada o výměře 334 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.11 
 
12. záměr směnit části pozemků parc. č. 110/4 ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 110/5 ost. 
pl. o výměře 60 m2, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana 
Jiřího Knapa za část pozemku parc. č. 110/3 ost. pl. o výměře 104 m2 v k. ú. Topolany         
u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod 1.12 
 
13. záměr odprodat část pozemku parc. č. 110/3 ost. pl. o výměře 171 m2 v k. ú. Topolany    
u Olomouce, obec Olomouc panu Jiřímu Knapovi dle důvodové zprávy bod 1.12 
 
14. záměr pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 1664 ost. pl. o výměře 424 m2 
a parc. č. 1663 ost. pl. o výměře 64 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
společnosti GRAPO s. r. o. dle důvodové zprávy bod 1.13 
 
15. záměr odprodat část pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc společnosti INPOST, spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod 1.16 
 
16. záměr přidělit místo pro stánkový prodej panu Janu Krškovi- lokalita č. 1 - ul. 28. října - 
prodej dárkového baleného zboží dle důvodové zprávy bod 1.17 
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17. záměr přidělit dvě místa pro stánkový prodej panu Rudolfovi Berouskovi - lokalita č. 1 - 
ul. 28. října - prodej cukroví a dárkového zboží dle důvodové zprávy bod 1.18 
 
18. záměr pronajmout garážové stání č. 6 o výměře 18,90 m2 v objektu Peškova č. o. 1, č. p. 
484 na pozemku parc. č. st 861 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní Vilemíně Pilátové dle 
důvodové zprávy bod 1.19 
 
19. záměr pronajmout část pozemku parc. č. 615/19 o výměře 3711 m2 a část pozemku 
parc. č. 615/14 o výměře 545 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 1.20 
 
20. záměr úplatně pronajmout pozemek parc. č. 1122/5 kultury zastavěná plocha o výměře 
21 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Jiřímu Kučerovi na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a při sazbě nájemného 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 1.21 
 
21. záměr pronajmout pozemek parc. č. 75/90 kultury zahrada o výměře 509 m2 v k. ú. 
Olomouc - město, obec Olomouc paní Ivetě Kremplové - rozšíření subjektu na straně 
nájemce dle důvodové zprávy bod 1.22 
 
22. záměr úplatně pronajmout nebytový prostor o výměře 32,19 m2 v objektu na ulici 
Kmochova č. o. 19a, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. plochy v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod 1.23 
 
23. ukončení dohody uzavřené ve smyslu Smlouvy o obstarávání správy nemovitostí            
a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002 mezi SNO, a. s., jako 
správcem a statutárním městem Olomouc, zastoupeným tajemníkem MmOl. Bc. Janem 
Večeřem, jako vlastníkem dle důvodové zprávy bod 1.28 
 
24. záměr úplatně pronajmout garážové stání v 1.NP nebytového prostoru o výměře       
18,24 m2 v objektu na ulici Kmochova č. o. 19a, č. p. 291 na pozemku parc. č. 1653 zast. 
plochy v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Ing. Jiřímu Tomečkovi dle důvodové zprávy bod 
1.24 
 
25. uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 461 ost. pl. o výměře 254 m2 v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc s vlastníkem pozemku Ing. Tomášem Machovským při nájemném ve 
výši 15,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod 2.2 
 
26. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
vodovodního potrubí na pozemcích parc. č. 164 zahrada, parc. č. 188 ost. pl., parc. č. 269 
zast. pl. a nádvoří, parc. č. 293/1 orná půda, parc. č. 294 vodní plocha, parc. č. 295/1 orná 
půda, parc. č. 295/5 ost. pl., parc. č. 299 ost. pl., parc. č. 421/7 ost. pl., parc. č. 424/1 ost. pl., 
parc. č. 424/4 orná půda, parc. č. 425/4 ost. pl., parc. č. 971/8 ost. pl., parc. č. 1081/18 
zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 75/1 zahrada, parc. č. 
75/2 orná půda, parc. č. 75/3 zahrada, parc. č. 75/4 ost. pl., parc. č. 75/6 zahrada, parc. č. 
75/9 orná půda, parc. č. 75/10 orná půda, parc. č. 185/3 ost. pl., parc. č. 604/1 ost. pl., parc. 
č. 604/2 ost. pl., parc. č. 613 ost. pl., parc. č. 635/1 ost. pl., parc. č. 1051/2 ost. pl., parc. č. 
1070 ost. pl., parc. č. 1071/1 ost. pl., parc. č. 1072 ost. pl., parc. č. 1077 ost. pl., parc. č. 
1115 ost. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 390 ost. pl., 
parc. č. 632 ost. pl., parc. č. 633/1 ost. pl., parc. č. 636 ost. pl., parc. č. 637 ost. pl., parc. č. 
639 ost. pl., parc. č. 641 ost. pl., parc. č. 642 ost. pl., parc. č. 643/4 ost. pl., parc. č. 644 ost. 
pl., parc. č. 645 ost. pl., parc. č. 648 ost. pl., parc. č. 649 ost. pl., parc. č. 654 ost. pl., parc. č. 
659 ost. pl., parc. č. 660 ost. pl., parc. č. 661/1 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Vodovod Pomoraví, svazek obcí dle důvodové zprávy bod 2.4 
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27. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 5/11 ost. pl. v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.5 
 
28. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 1079 ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.6 
 
29. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemcích parc. č. 536/1 ost. pl. a parc. č. 235/25 orná půda, vše v k. ú. Povel, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy 
bod 2.7 
 
30. úplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování horkovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 94/33 ost. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc                
ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a. s. dle důvodové zprávy bod 2.8 
 
31. pronájem plochy štítové zdi objektu č. p. 921 na pozemku parc. č. 1047 zast. pl.               
a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc občanskému sdružení oddílu JUDO KLUB 
OLOMOUC dle důvodové zprávy bod 3.1 
 
32. záměr odprodat část pozemku parc. č. 246/1 ost. pl. o výměře 205 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc společnosti ROSPOL s. r. o. dle důvodové zprávy bod 4.12 
 
33. výpůjčku obrazu Sv. Floriána Římskokatolické farnosti Hněvotín dle důvodové zprávy 
bod 5.6 
 
34.záměr odprodat část pozemku parc. č. 46/1 zahrada o výměře 876 m2 a část pozemku 
parc. č. 46/10 ost. pl. o výměře 86 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc manželům          
Ing. Janu a Haně Kubáčkovým dle důvodové zprávy bod 1.25 
 
35. záměr úplatně pronajmout nemovitost Slovenská č. o. 5, č. p. 587 na pozemku parc. č. 
7/1 st. plochy o výměře 188 m2 a č. p. 594 na pozemku parc. č. 7/2 st. plochy o výměře     
814 m2 v katastrálním území Olomouc-město, obec Olomouc panu Jiřímu Klimešovi na dobu 
určitou 15 let, poté na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy bod 3.3 
 
36. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování vodovodu 
a veřejného osvětlení na části pozemku parc. č. 315/8 ost. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 4.17 
 
37. zvýšení nájemného na pozemek parc. č. 74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 
m2 a na pozemek parc. č. 176/2 ostatní plocha o výměře 394 m2, vše v k.ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc z 9,- Kč/m2/rok na 12,- Kč/m2/rok z důvodu změny účelu výstavby                 
z rodinného domu na bytový dům s 5-ti bytovými jednotkami dle důvodové zprávy bod 4.16  
 
38. záměr pronajmout a následně odprodat část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 
8 497 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.18 
 
2. souhlasí 
1. se snížením výměry pozemku parc. č. 1729 orná půda o 203 m2 u nájemní smlouvy 
uzavřené s Ing. Jaroslavem Spurným dle důvodové zprávy bod 1.10 
 
2. se snížením výměry pozemku parc. č. 1188 orná půda o 177 m2 u nájemní smlouvy 
uzavřené se Správou lesů města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.10 
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3. s odpuštěním nájmu manželům Janu a Marii Hrubým za rok 2006 ve výši 1.200,-                
za pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.11 
 
4. s odpuštěním nájmu manželům Milušky a Rudolfa Juřenovým za období od 1. 6. 2006 do 
31. 12. 2006 ve výši 540,- Kč za pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 
400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.12 
 
5. s odpuštěním nájmu paní Pazderové a paní Postové za rok 2006 ve výši 1.200,- Kč         
za pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.13 
 
6. s vypuštěním pozemku parc. č. 461 ost. pl. o výměře 254 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc 
z nájemní smlouvy uzavřené mezi manžely Ing. Zdeňkem a Marií Kozelkovými a Městem 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.2 
 
7. se zvýšením nájemného pozemků parc. č. 312/14 ostatní plocha a parc. č.  312/15 ostatní 
plocha a parc. č. 210/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Neředín ve vlastnictví MUDr. Václava 
Fordeye z 12,50 Kč/m2/rok na 15,- Kč/m2/rok od 1. 1. 2007 dle důvodové zprávy bod 2.10 
 
8. ze změnou účelu nájmu z výstavby rodinného domu na výstavbu bytového domu s 5-ti 
bytovými jednotkami u smlouvy o nájmu na pozemek parc. č. st. 74 zastavěná plocha           
a nádvoří a pozemek parc. č. 176/2 ostatní plocha (původně část pozemku parc. č. 176 
ostatní plocha), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, uzavřenou mezi statutárním městem 
Olomouc a společností STAVING Olomouc, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 4.16 
 
9. s podnájmem nebytových prostor v 1. NP objektu Slovenská 5 výměře 26,58 m2              
za účelem provozování kanceláře neziskové organizaci Centrum pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje za podmínky, že zprovoznění nebytového prostoru i veškeré stavební 
úpravy nebytového prostoru provede podnájemce na vlastní náklady dle důvodové zprávy 
bod 3.3 
 
3. nevyhovuje žádosti 
1. manželů Karla a Jitky Valentíkových o pronájem pozemku parc. č. 1664 ost. pl. o výměře 
424 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.15 
 
2. manželů Jana a Marie Hrubých o snížení nájmu za pronájem části pozemku parc. č. 1856 
zahrada o  výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.11 
 
3. manželů Milušky a Rudolfa Juřenových  o snížení nájmu za pronájem části pozemku parc. 
č. 1856 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy 
bod 2.12 
 
4. paní Pazderové a paní Postové o odpuštění nájmu ve výši 1.200,- Kč a snížení nájmu za 
pronájem části pozemku parc. č. 1856 zahrada o  výměře 400 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.13 
 
5. pana Jiřího Klanici o pronájem části pozemku parc. č. 201/1 ostatní plocha o výměře 2 m2 
a části pozemku parc. č. 185/4 ostatní plocha o výměře 2 m2 vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod 2.3 
 
6. pana Radomíra Pavelky o pronájem pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2, 
parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 a parc. č. 
865 zahrada o výměře 826 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 4.6 
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7. pana Radka Paulíka o pronájem pozemků parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2           
a parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 4.7 
 
8. pana Miloslava Hedence o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 810/1 ost. 
pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Petrem Maříkem dle důvodové 
zprávy bod 5.5 
 
9. společnosti ISH&MSA ČERPADLA, a. s. o schválení splátek kupní ceny za odprodej části 
pozemku parc. č. 835/2 ost. pl. o výměře 821 m2 včetně komunikace v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc  dle důvodové zprávy bod 2.9 
 
4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu informovat stávajícího nájemce pana Grecmana o záměru 
statutárního města Olomouc odprodat pozemek parc. č. 612 zahrada o výměře 334 m2         
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.11 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 612 zahrada        
o výměře 334 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřenou s panem Jiřím Grecmanem dle 
důvodové zprávy bod 1.11 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 1663 ost. pl.        
o výměře 64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřenou s manžely Evou           
a Petrem Grigárkovými dle důvodové zprávy bod 1.13 
T: 6.3.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 
246/1 o výměře 11 m2 za účelem zřízení a užívání kolmého parkovacího stání uzavřenou      
s manžely Evou a Michaelem Kalábovými dle důvodové zprávy bod 4.12 
T: 6.3.2007 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
8. bere na v ědomí 
1. změnu pronajímatele z paní Aloisie Prášilové na pana Františka Prášila dle důvodové 
zprávy bod 2.1 
 
2. změnu parcelního čísla a výměry pozemku z části pozemku parc. č.  176 ostatní plocha     
o výměře 450 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, na pozemek parc. č. 176/2 ostatní 
plocha o výměře 394 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc u smlouvy o nájmu uzavřenou 
mezi statutárním městem Olomouc a společností STAVING Olomouc, s. r. o. dle důvodové 
zprávy bod 4.16 
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9. revokuje 
1. část usnesení RMO ze dne  2. 10. 2006, bod programu 2, bod II. A) 3) ve věci schválení 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 265/313 orná půda o výměře 89 m2 (tj. za 
podmínky respektování vzdálenosti 9 m od obruby stávající vozovky) v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc společnosti BOOS a. s. dle důvodové zprávy bod 5. 2 
 
2. část usnesení RMO ze dne 6. 6. 2006 bod programu 3, bod I. 2 ve věci zúžení účelu 
nájmu části pozemku parc. č. 475/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Nové Sady           
u Olomouce, obec Olomouc z účelu nájmu - umístění zpevněné plochy pro prezentaci 
vozidel a umístěni primárního označení provozovny za podmínky, že v případě realizace 
budoucích úprav ul. Rooseveltovy včetně případné výstavby nového tramvajového tělesa 
bude nájemní smlouva vypovězena bez nároku na náhradu nájemcem vložených finančních 
prostředků, na účel nájmu - umístění zpevněné plochy pro prezentaci vozidel za podmínky, 
že v případě realizace budoucích úprav ul. Rooseveltovy včetně případné výstavby nového 
tramvajového tělesa bude nájemní smlouva vypovězena bez nároku na náhradu nájemcem 
vložených finančních prostředků dle důvodové zprávy bod 5. 7 
 
10. nedoporu čuje 
zahájit jednání o výkupu pozemku parc. č. 144/1 ost. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc        
ve vlastnictví paní Heleny Fordeyové dle důvodové zprávy bod 4.4 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
1. vzít na vědomí změnu parcelního čísla a výměry pozemku z části pozemku parc. č. 176 
ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, na pozemek parc. č. 
176/2 ostatní plocha o výměře 394 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc u smlouvy               
o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi statutárním městem Olomouc a společností 
STAVING Olomouc, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 4. 16 
 
2. souhlasit se změnou účelu výstavby z rodinného domu na bytový dům s 5-ti bytovými 
jednotkami u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 74 zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemek parc. č. 176/2 ostatní plocha (původně část pozemku parc. č. 176 
ostatní plocha), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, uzavřenou mezi statutárním městem 
Olomouc a společností STAVING Olomouc, s. r. o. dle důvodové zprávy bod 4. 16 
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. část usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 3 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 265/313 orná půda       
o výměře 89 m2 (tj. za podmínky respektování vzdálenosti 9 m od obruby stávající vozovky) 
v k. ú. Neředín, obec Olomouc se společností BOOS a. s. při kupní ceně ve výši 1 510,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 5. 2 
 
2. usnesení ZMO ze dne 18. 7. 2006 bod programu 3 bod 1 ve věci schválení úplatného 
převodu pozemku parc. č. 143/1 ost. pl. o výměře 3.252 m2 v k. ú. Neředín z  vlastnictví ČR - 
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši max. 
3 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 4. 4 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti manželů Evy a Petra Grigárkových o odprodej pozemku parc. č. 1663 ost. pl.        
o výměře 64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.14 
 
2. žádosti manželů Karla a Jitky Valentíkových o odprodej pozemku parc. č. 1664 ost. pl.       
o výměře 424 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.15 
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3. žádosti paní Ludmily Kučerové o směnu pozemků parc. č. 1854/11 ost. pl. o výměře        
300 m2 a parc. č. 1854/12 ost. pl. o výměře 317 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve vlastnictví paní Ludmily Kučerové za část pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o 
výměře cca 530 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod 4.1 
 
4. žádosti manželů Zdeňka a PhDr. Sabiny Pazderových o odprodej objektu bez č.p. (objekt 
č. 2) s pozemkem parc. č. st. 1384 zast. pl. o výměře 437 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 4.3 
 
5. žádosti společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 862 o výměře       
2 111 m2, parc. č. 863 o výměře 1 291 m2, parc. č. 864 o výměře 839 m2 a parc. č. 865        
o výměře 826 m2, vše zahrada v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod 4.5 
 
6. žádosti pana Radomíra Pavelky o odprodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře         
2 111 m2, parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 a 
parc. č. 865 zahrada o výměře 826 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 4.6 
 
7. žádosti pana Radka Paulíka o odprodej pozemků parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2 
a parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 4.7 
 
8. žádosti manželů Petra a Jarmily Maříkových o odprodej části pozemku parc. č. 810/1 ost. 
pl. o výměře cca 30 m2 v k . ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.8 
 
9. žádosti manželů Ivony a Jiřího Urbišových o odprodej pozemku parc. č. 1156/5 zahrada    
o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.9 
 
10. žádosti pana Martina Karlece o odprodej pozemku parc. č. 1120/8 ost. pl. o výměře     
465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4.10 
 
11. žádosti pana Přemysla Hlaváče o odprodej části pozemku parc. č. 974 lesní pozemek     
o výměře 8 887 m2 (dle GP parc. č. 974/2, parc. č. 974/3, parc. č. 974/4, parc. č. 974/5, parc. 
č. 974/6, parc. č. 974/7 a parc. č. 974/8 vše lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov dle 
důvodové zprávy bod 4.11 
 
12. žádosti paní Marie Zatloukalové o odprodej části objektu technické vybavenosti bez č.p. 
s částí pozemku parc. č. st. 226/1 zast. pl. o výměře cca 200 m2 v k.ú. Neředín, obec 
Olomouc (kotelna Helsinská 8) dle důvodové zprávy bod 4.13 
 
13. žádosti pana Ing. Břetislava Valenty o revokaci části usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006, 
bod programu 5, bod 18 ve věci výše kupní ceny za odprodej objektu bez čp./če., jiná stavba 
(objekt č. 15a) s pozemkem parc. č. st. 1394/1 zast. pl. a nádvoří o výměře 383 m2               
a pozemku parc. č. 288/2 ost. pl. o výměře 162 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 5.4 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. odprodej pozemků parc. č. st. 266 zast. pl. o výměře 109 m2 a parc. č. 28/4 orná půda      
o výměře 419 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu Petru Grohmannovi za kupní 
cenu ve výši 370,- Kč/m2, tj. 195 360,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.2 
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2. odprodej pozemku parc. č. 246/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 612 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc společnosti ROSPOL s. r. o. za kupní cenu ve výši 233 960,- Kč                  
dle důvodové zprávy bod 4.12 
 
3. odprodej pozemků parc. č. 1676/4 orná půda o výměře 1 521 m2, parc. č. 1676/8 orná 
půda o výměře 363 m2, parc. č. 1676/9 orná půda o výměře 337 m2, vše v k. ú. Holice         
u Olomouce, obec Olomouc společnosti P. M. System, s. r. o. za kupní cenu ve výši            
1. 113 330,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.15 
 
4. odprodej části pozemku parc. č. 315/8 ost. pl. o výměře 3 035 m2 včetně chodníku            
a příslušenství pozemku v k. ú. Hejčín, obec Olomouc Společenství vlastníků jednotek 
PAHOREK Olomouc za kupní cenu ve výši 1 260 170,- Kč x koeficient 0,2 + náklady, tj. 260 
754,- Kč dle důvodové zprávy bod 4.17 
 
5. odprodej pozemků parc. č. 886/10 o výměře 146 m2, parc. č. 886/24 ost. pl. o výměře     
31 m2 a parc. č. 886/25 o výměře 29 m2, vše ost. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc společnosti LB 2000, s. r. o. za kupní cenu ve výši 138 830,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 5.1  
 
6. upřesnění podmínky převodu pozemku parc. č. 719/5 ost. pl. o výměře 576 m2 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bo 5.3 
 
7. zvýšení kupní ceny za pozemek parc. č. 74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m2 
a za pozemek pac. č. 176/2 ostatní plocha o výměře 394 m2, vše v k.ú. Pavlovičky, obec 
Olomouc z 900,- Kč/m2 na 1 200,- Kč/m2 z důvodu změny účelu výstavby z rodinného domu 
na bytový dům s 5-ti bytovými jednotkami dle důvodové zprávy bod 4.16   
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 2 
 
 
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 622/12 zahrada o výměře  387 m2 v k.ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10002 ve vlastnictví České 
republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond České republiky,        
za část pozemku parc.č. 147/37 orná půda o výměře 35490 m2, dotčená výměra 3574 m2     
v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního 
města Olomouc, vše u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc,  bez cenového doplatku. Výměra dotčené části pozemku parc. č. 147/37 v k.ú. 
Chválkovice bude upřesněna na základě zaměření geometrickým plánem; to vše dle bodu č. 
1 důvodové zprávy 
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3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc.č. 147/13 orná půda      
o výměře 49838 m2, dotčená výměra 149 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV č. 10002 ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví 
státu pro Pozemkový fond České republiky, za část pozemku parc.č. 147/37 orná půda         
o výměře 35490 m2, dotčená výměra 227 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je 
zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Olomouc, vše u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, bez cenového doplatku. Výměra 
dotčených částí předmětných pozemků bude upřesněna na základě zaměření geometrickým 
plánem. Směnná smlouva bude uzavřena do deseti let od uzavření smlouvy budoucí; to vše 
dle bodu č. 2 důvodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění vodovodního řadu DN 150 LT a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 
1406/1 ostatní plocha v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1020          
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za 
úplatu ve výši 5.000,-Kč, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do        
3 měsíců od právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Na Zákopě - rekonstrukce 
komunikace, 2. stavba“, dle bodu č. 3 důvodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění splaškové kanalizace a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejím 
provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 495/1 
ostatní plocha v k.ú. Povel, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 178 u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za úplatu ve výši 
84.000,-Kč, za podmínky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do 3 měsíců           
od právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Požárníků ulice - kanalizace“, dle bodu č. 4 
důvodové zprávy 
 
6. schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
umístění plotu, jednoho elektrického sloupu včetně přívodu napájení, silničního obratiště       
a sadových úprav, a v právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jejich provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 879/4 ostatní 
plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 169 u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve společném jmění manželů 
Jaroslava a Miluše Novákových, za úplatu ve výši 20.000,-Kč, za podmínky uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene do 3 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu č. 5 
důvodové zprávy 
 
7. schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění vedení 
veřejného osvětlení a právu vstupu a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, 
opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, to vše na pozemku parc.č. 1915/1 ostatní 
plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1477                      
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví  
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České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
za úplatu ve výši 250,-Kč, dle bodu č. 6 důvodové zprávy 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 910/13 orná půda o výměře 5668 m2, 
dotčená výměra 265 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 739        
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví prof. MUDr. Vladimíra Holibky, DrSc. a Věry Holibkové za 480,-Kč/m2., dle 
bodu č. 7 důvodové zprávy 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 468 ostatní plocha o výměře 1189 m2, 
dotčená výměra 78 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 292                
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém 
spoluvlastnictví Jaromíra Pospíšila (id. 5/8), Anny Novákové (id. 1/8), Václavy Palouškové 
(id. 1/8) a Ivana Pospíšila (id. 1/8) za 800,-Kč/m2, dle bodu č. 8 důvodové zprávy 
 
10. schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene umístění odvodňovacího žlabu 
na pozemku parc.č. 265/346 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno    
na LV č. 3311 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc    
ve společném jmění manželů PhDr. Reginalda a Hany Keferových, spolu s právem vstupu    
a vjezdu techniky v souvislosti s jeho provozem, opravami, údržbou, změnami nebo 
odstraněním, dle bodu č. 9 důvodové zprávy 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 539/8 orná půda o výměře 83 m2 v k.ú. 
Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 284 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Bajorka, za 134.257,-Kč, dle 
bodu č. 10 důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 2.1 
 
 
4 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě  
a) Černá cesta 9, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 2 s Zhannou Romasyuk dle důvodové zprávy 
bod 1) 
 
2. souhlasí 
1. s prodloužením nájemních smluv na dobu určitou: 
a) 2 roky s nájemci: 
Krčová Eva, Josef, Černá cesta 5, Olomouc 
Poláčková Dagmar, Černá cesta 9, Olomouc 
Šenková Ludmila, Černá cesta 11, Olomouc 
Látalová Jindřiška, Černá cesta 11, Olomouc 
Jergonová Jana, Černá cesta 13, Olomouc 
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Garguláková Ivana, Dušan, Černá cesta 23, Olomouc 
Mazanec Jan, Diana, Černá cesta 33, Olomouc 
Němec Martin, Monika, Synkova 13, Olomouc 
Kozlová Dana, Karel, Palackého 25, Olomouc 
Tichý Tomáš, Martina, Ostružnická 9, 11, Olomouc 
Peša Pavel, Synkova 11, Olomouc 
Motyka Petr, Synkova 13, Olomouc 
Vališová Lenka, Václav, Synkova 15, Olomouc 
Dr. Dřímal Ludvík, Sladkovského 1C, Olomouc 
Vissek Petr, Sladkovského 1C, Olomouc 
Volf Daniel, Sladkovského 1C, Olomouc 
Navrátil Karel, Mišelinská Jana, Sladkovského 1C, Olomouc 
Ing. Chalupa Pavel, Sladkovského 1C, Olomouc 
Ing. Benýšek Richard, Sladkovského 1C, Olomouc 
Švestková Kamila, Sladkovského 1D, Olomouc 
Škurková Soňa, Sladkovského 1D, Olomouc 
Maňasová Eva, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kopečný Radim, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kolářová Kateřina, Sladkovského 1D, Olomouc 
Kohoutová Kateřina, Sladkovského 1D, Olomouc 
Klimek Zdeněk, Sladkovského 1D, Olomouc 
Chromečková Simona, Sladkovského 1D, Olomouc 
Hanáková Miroslava, Václav, Sladkovského 1D, Olomouc 
Stirandová Kateřina, Sladkovského 1A, Olomouc 
Berger Martin, Dohnalová Petra, Topolová 2, Olomouc 
Indrychová Jana, Topolová 4, Olomouc 
Lukáč Viliam, Topolová 6, Olomouc 
Perůtka Svatopluk, Topolová 9, Olomouc 
Šidleja Roman, Petra, Topolová 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 a) 
      b) 2 roky s nájemci - DPS: 
Saligerová Zdenka, Fischerova 4, Olomouc 
Zouhar Stanislav, Fischerova 6, Olomouc 
Vavreková Růžena, P. Přichystala 68, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 b) 
     c) na 1 rok s nájemci: 
Šlehoferová Iva, Libor, Černá cesta 11, Olomouc 
Horváthová Iveta, Černá cesta 9, Olomouc 
Ištok Milan, Jana, Černá cesta 33, Olomouc 
Povýšil Petr, Markéta, Černá cesta 15, Olomouc 
Drexlerová Božena, Zdeněk, Černá cesta 13, Olomouc 
Kuttler Jiří, Pavelčákova 1, Olomouc 
Pompa Igor, Dáša, Zikova 13, Olomouc 
Weinlichová Pavla, Miroslav, Balbínova 7, Olomouc 
Petr Miroslav, Kamila, Topolová 4, Olomouc 
Ing. Gulaši Ján, Anna, Sladkovského 1C, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 2 c) 
      d) na 1/2 roku s nájemci: 
Danielová Soňa, Černá cesta 15, Olomouc 
Balážová Mária, P. Přichystala 66 - DPS 
dle důvodové zprávy bod 2 d) 
 
2. s  vytypováním vhodného bezbariérového bytu pro p. Ryšavou za účelem ubytování na 
přechodnou dobu 
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3. vyhovuje žádosti 
Ministerstva vnitra ČR dle doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6 
 
 
5 Ubytovna U Botanické zahrady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
postup dle upravené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit konkretizaci komunitního plánu v oblasti bydlení 
T: 6.3.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 6.1 
 
 
6 Výše nájemného v m ěstských bytech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zvýšení nájemného dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1.7.2007  
 
3. ukládá 
vhodným způsobem informovat veřejnost 
T: 20.2.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 7 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej pozemku parc. č. 2152, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc, nájemcům manželům Karlu a Marii Rothstockovým a Věře Kmentové 
do podílového spoluvlastnictví, a to jednou ideální polovinou do SJM manželům Karlu a Marii 
Rothstockovým a jednou ideální polovinou Věře Kmentové, za kupní cenu celkem 11.934,- 
Kč, z toho pozemek 9.792,- Kč a náklady 2.142,- Kč dle důvodové zprávy bod 1. 1. 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
nepřijmout nabídku dle předkupního práva na odkup ideálních sedmi osmin objektu bydlení 
č. p. 150, ideálních sedmi osmin pozemku parc. č. 752, zastavěná plocha a nádvoří,             
o výměře 320 m2, a ideálních sedmi osmin pozemku parc. č. 751/2, zahrada, o výměře 598 
m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ze společného jmění manželů Ladislava a Libuše 
Svrčkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2. 1. 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, část 2, ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 
676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc,         
dle geometrického plánu číslo č. 1552-175/2006 předem určenému zájemci panu Lubomíru 
Bortlovi, za kupní cenu 8 722,- Kč dle důvodové zprávy bod 2. 2. 
 
5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, část 3, ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 
676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, v k. ú.  Hodolany, obec Olomouc,          
dle geometrického plánu číslo č. 1552-175/2006 předem určenému zájemci paní Věře 
Holišové, za kupní cenu 4 758,- Kč dle důvodové zprávy bod 2. 2. 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, část 4, ve věci prodeje části pozemku parc. č. st. 
676, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,          
dle geometrického plánu číslo č. 1552-175/2006 předem určenému zájemci panu Jaroslavu 
Kadalovi, za kupní cenu 4 758,- Kč dle důvodové zprávy bod 2. 2. 
 
7. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, část 10, ve věci prodeje domu č. p. 529 
(Nálevkova 11) s pozemkem parc. č. st. 676/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2. 2. 
 
8. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu č. p. 529 (Nálevkova 11) s pozemkem parc. č. st. 676, zastavěná plocha           
a nádvoří, o výměře 1285 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněným nájemcům 
domu Nálevkova 11, za kupní ceny dle přílohy č. 1 důvodové zprávy bod 2. 2. 
 
9. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej nebytové jednotky č. 736/12 v domě č. p. 736 (Masarykova  19, 21) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 325/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 325/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 830 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci   
Ing. Oldřichu Bienovi, za kupní cenu celkem 149 512,50 Kč, z toho za jednotku 129 077,- Kč, 
za pozemek 8.101,- Kč a náklady 12.334,50 Kč dle důvodové zprávy bod 2. 3.  
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10. schvaluje 
zaplacení částky 5 609,- Kč na účet Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 765 - 
Masarykova tř. č. 22, Olomouc, jakožto příslušnou část kupní ceny v celkové výši              
112 830,- Kč za prodej nebytové jednotky č. 765/16 v domě č. p. 765 (Masarykova 22) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 7700/200748 na domě č. p. 765 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 7700/200748 na pozemku parc. č. st. 1051, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, jak bylo schváleno zastupitelstvem města dne 13. 
10. 2006, bod 5, část 28, dále rada města ukládá Správě nemovitostí Olomouc, a. s. zaplatit 
výše uvedených 5 609,- Kč Společenství vlastníků jednotek domu  č. p. 765, Masarykova tř. 
22, Olomouc, z účtu města u České spořitelny a. s., č. ú. 29022-1801731369/0800 
(hospodářská činnost domy) dle důvodové zprávy bod 2. 4. 
 
11. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 719/23 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 
13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech 
domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
672/87927 na pozemku parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, vše zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům manželům Lence a Karlu 
Janouškovým a Pavlu Janouškovi, za kupní cenu ve výši 163.240,- Kč, z toho za jednotku 
160.169,- Kč, za pozemek 1.117,- Kč, náklady 1.954,- Kč, a to jednou ideální polovinou do 
SJM manželům Lence a Karlu Janouškovým a jednou ideální polovinou Pavlu Janouškovi 
dle důvodové zprávy bod 3. 1.  
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 1173/9 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 261/9511 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem     
o velikosti 261/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 261/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Robertu Peškovi, za kupní cenu 36.506,- Kč, 
z toho za jednotku 32.868,- Kč, za pozemek parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří 
1.495,- Kč a za pozemek parc. č. 518, ostatní plocha, 632,- Kč, náklady 1.511,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3. 2.  
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 366/3 v domě č. p. 366 (K. Světlé 10) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 385/4075 na společných částech domu č. p. 366 a se spoluvlastnickým podílem    
o velikosti 385/4075 na pozemku parc. č. st. 527, zastavěná plocha a nádvoří,  vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Kateřině Borkové, za kupní cenu 56.833,- Kč, z toho za 
jednotku 50.467,- Kč, za pozemek 3.283,- Kč, náklady 3.083,- Kč dle důvodové zprávy bod 
3. 3.  
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č.  918/8 v domě č. p. 918 (Blanická 17) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 262/2872 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem    
o velikosti 262/2872 na pozemku parc. č. st. 1125/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, nájemci Ivetě Eliškové, za kupní cenu 39.475,- Kč, z toho za 
jednotku 34.891,- Kč, za pozemek 1.803,- Kč, náklady 2.781,- Kč dle důvodové zprávy bod 
3. 4.  
 
15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 961/72 v domě č. p. 961 (Foerstrova 17) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41782 na společných částech domu č. p. 961 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 596/41782 na pozemku parc. č. st. 1148, zastavěná plocha a nádvoří,   
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vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům Bohuslavu a Dagmaře Stratilovým           
za kupní cenu 100.645,- Kč, z toho za jednotku 98.001,- Kč, za pozemek 656,- Kč, náklady 
1.988,- Kč dle důvodové zprávy bod 3. 5.  
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 606/17 v domě č. p. 606 (Stiborova 20) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 710/14773 na společných částech domu č. p. 606 a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 710/14773 na pozemku parc. č. st. 981, zastavěná plocha a nádvoří,   
vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům Ivetě a Ondřeji Harwotovým, za kupní cenu 
139.528,- Kč, z toho za jednotku 136.690,- Kč, za pozemek 1.172,- Kč, náklady 1.666,- Kč 
dle důvodové zprávy bod 3. 6.  
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 612/7 v domě č. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na společných částech domu č. p. 611, 612 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. č. st. 986, 1020, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci Libuši Ondráčkové, 
zastoupené opatrovníkem Ing. Liborem Ondráčkem, za kupní cenu ve výši 123.669,- Kč,       
z toho za jednotku 119.723,- Kč, za pozemek 2.145,- Kč, náklady 1.801,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 3. 7.  
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 927/10 v domě č. p. 924, 925, 926, 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) 
se spoluvlastnickým podílem o velikosti  535/25469 na společných částech domu č. p. 924, 
625, 626, 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 535/25469 na pozemku parc. č. st.  
1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, nájemcům manželům Marii Kolářové a Vítězslavu Kolářovi za kupní cenu celkem 
71.796,- Kč, z toho za jednotku 67.851,- Kč, za pozemek 2.742,- Kč, náklady 1.203,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3. 8.  
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 612/5 v domě č. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 624/20748 na společných částech domu č. p. 611, 612 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. č. st. 986, 1020, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům sourozencům 
Petru Brodovi a Hildegardě Brodové, za kupní cenu 142.389,- Kč, z toho za jednotku 
138.443,- Kč, za pozemek 2.145,- Kč, náklady 1.801,- Kč, a to každému jednou ideální 
polovinou dle důvodové zprávy bod 3. 9.  
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 631/7 v domě č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti  429/27510 na společných částech domu č. p.  631, 630,  a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  429/27510   na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná 
plocha  a nádvoří, o výměře 237 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
oprávněným nájemcům manželům Jarmile a Marianovi Gáborovým za kupní cenu ve výši 
116 442,- Kč, z toho za jednotku  115 278,- Kč, za pozemek 717,-Kč, náklady 498,- Kč dle 
důvodové zprávy bod 3. 10. 
 
21. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky č. 273/7 v domě č. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti  737/7262 na společných částech domu č. p. 273, a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 737/7262 na pozemku parc. č. st. 255, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře    
319 m2, vše v k. ú.  Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Fakultní nemocnici Olomouc, 
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za kupní cenu ve výši 155 207,- Kč, z toho za jednotku 133 680,- Kč, pozemek 19 295,-Kč, 
náklady  2 232,- Kč dle důvodové zprávy bod 3. 11. 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádosti paní Jaroslavy Jermářové  ve věci snížení kupní ceny za bytovou  jednotku  č. 615/6 
v domě č. p. 615 (tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na 
společných částech domu, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku 
parc. č. st. 378/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 684 m2, a se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. č. st. 378/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a trvat na svém usnesení ze dne 13. 10. 2006, 
bod 5, část 9, kterým schválilo prodej bytové jednotky č. 615/6 v domě č. p. 615 (tř. Svobody 
25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na společných částech domu, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 684 m2, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/17883 na 
pozemku parc. č. st. 378/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, Jaroslavě Jermářové za kupní cenu ve výši  153 527,- Kč, z toho bytová jednotka 
133 109,- Kč, pozemek 18 863,- Kč, náklady 1 554,- Kč dle důvodové zprávy bod 3. 12.  
 
23. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
opětovné žádosti spoluvlastníků domu Foerstrova 33, Olomouc, ve věci zrušení prodeje 
bytové jednotky č. 918/33 v domě č. p. 918 (Foerstrova 33) se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti 213/21325 na společných částech domu č. p. 918 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 213/21325 na pozemku parc. č. st. 1062, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, panu Petru Fordájovi dle důvodové zprávy bod 3. 13. 
 
24. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1173/8 v domě č. p. 1173 
(Dukelská 19), obec Olomouc, paní Soně Fischerové, a to do 31. 5. 2007 dle důvodové 
zprávy bod 3. 14. 
 
25. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 58/10 v domě Dolní nám. 30, obec 
Olomouc, manželům Janě a Jiřímu Machatovým, a to do 31. 5. 2007 dle důvodové zprávy 
bod 3. 15. 
 
26. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodloužení splatnosti kupní ceny za nebytovou jednotku č. 668/19 v domě Rožňavská 8, 
obec Olomouc, paní Marcele Kulhánkové, a to do 31. 5. 2007 dle důvodové zprávy bod 3. 
16. 
 
27. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytových jednotek novým kupujícím dle bodu A) - C) důvodové zprávy bod 3. 17. 
 
28. schvaluje 
proplacení faktur u jednotek, které zůstávají v majetku statutárního města Olomouce             
v domech, kde byly jednotky prodány do  vlastnictví nájemců dle důvodové zprávy bod 4. 1.  
 
29. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny ve výši 8 469,-Kč Filipu Janschitzovi za bytovou jednotku č. 
918/10, v domě  Blanická 17 dle důvodové zprávy bod 4. 2.  
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30. schvaluje 
uznání faktury ve výši 16 938,50 Kč jako odpočet druhé části kupní ceny za bytovou jednotku 
č. 918/10 v domě Blanická 17 Filipu Janschitzovi dle důvodové zprávy bod 4. 2.  
 
31. nevyhovuje 
žádosti pana Pavla Čábelického ve věci výstavby půdního bytu v domě č. p. 415 (Švédská 
12), na pozemku parc. č. st. 405, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 264 m2, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4. 3.  
 
32. revokuje 
své usnesení část 1, bod 3, ze dne 14. 10. 2003, a ukládá náměstkyni Tesařové vybírat 
dražebníka z uchazečů, kteří podají své nabídky na výběr dražebníka, když v nabídce tito 
uchazeči předloží výši tzv. celkových nákladů dražebníka zahrnující veškeré náklady, které si 
dražebník vůči statutárnímu městu Olomouc bude účtovat, bude-li vybrán k provedení 
dražby, zejména odměnu dražebníka, náklady na organizační a materiální zabezpečení 
dražby, náklady na znalecké ocenění předmětu dražby a pojištění dražebníka                         
z odpovědnosti za škodu dle důvodové zprávy bod 4. 4. 
 
Předložil: Tesařová Hana, náměstkyně primátora 
Bod programu: 8 
 
 
8 Průmyslová zóna Šlechtitel ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
umístění firmy dle bodu 2 důvodové zprávy v průmyslové zóně Šlechtitelů 
 
3. ukládá 
řešit podmínky pro výkup pozemku dle bodu 2 důvodové zprávy 
T: 3.4.2007 
O: vedoucí odd. hospodá řského rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 9 
 
 
9 Komise hospodá řského rozvoje  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
předložené doplněné složení Komise hospodářského rozvoje dle důvodové zprávy a přílohy 
č. 1 důvodové zprávy 
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 10 
 
 
10 Protipovod ňová opat ření realizovatelná v krátkodobém 

horizontu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
další přípravu v lokalitách dle tabulky v bodě IV.2. upravené důvodové zprávy  
 
3. ukládá 
připravit ve spolupráci s odborem investic návrh harmonogramu přípravy a realizace včetně  
vyčíslení nákladů vybraných opatření 
T: 20.3.2007 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 11 
 
 
11 Změna platového za řazení ředitel ů škol  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
platové zařazení ředitelů základních škol dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 12 
 
 
12 ZŠ Hálkova 4 - p ůdní vestavba  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se studií dle důvodové zprávy 
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3. schvaluje 
dopracování projektové dokumentace pro zadání stavby 
 
4. schvaluje 
realizaci 1. etapy, včetně financování, dle závěru důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh financování záměru 
T: květen 2007 
O: Major Martin, Mgr. nám ěstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 13 
 
 
13 SEV Sluňákov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem řešení dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 14 
 
 
14 Interiér Slu ňákov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem řešení dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 14.1 
 
 
15 Zpráva o pr ůběhu akce Rekonstrukce stokové sít ě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Martinák Jiří, náměstek primátora 
Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 16 
 
 
16 Denisova - Peka řská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se záměnou materiálu s tím, že cena bude projednána na samostatném cenovém řízení 
 
Předložil: Major Martin, Mgr. náměstek primátora 
Bod programu: 17 
 
 
17 Příspěvky - oživení centra  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti oživení centra dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy 
včetně rozpočtových změn 
 
3. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti oživení Svatého Kopečku dle upravené přílohy č. 2 důvodové 
zprávy včetně rozpočtových změn 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravených příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy        
v souladu s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce 
T: červen 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
5. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 18 
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18 Projekt „Komunitní práce s ohroženou mládeží“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s návrhem na pozastavení podpory projektu „Komunitní práce s ohroženou mládeží“, který je 
součástí Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007 do doby vyřešení 
všech finančních záležitostí týkajících se statutu o.s.Caduceus dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
3. souhlasí 
s návrhem na vymáhání veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce   
a státní dotace za rok 2006 z důvodu nepředložení řádného vyúčtování dle bodu 1 důvodové 
zprávy 
 
4. souhlasí 
s návrhem na vrácení státní dotace za rok 2006 dle bodu 1 důvodové zprávy 
 
5. ukládá 
předložit návrh Programu prevence kriminality - PARTNERSTVÍ na rok 2007 ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce bez projektu „Komunitní práce s ohroženou mládeží“ 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20 
 
 
19 Projekt Bezbariérová Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21 
 
 
20 Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory z rozpo čtu 

statutárního m ěsta Olomouce na sociální služby a humanitární 
pomoc  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s poskytnutím veřejných finančních podpor dle upravené důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn vyplývajících z důvodové zprávy 



 23

3. ukládá 
na jednání ZMO dne 26.2.2007 předložit ke schválení návrhy na poskytnutí veřejných 
finančních podpor nad 50 tis. Kč formou příslušných rozpočtových změn 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
návrhy na poskytnutí veřejných finančních podpor nad 50 tis.Kč formou příslušných 
rozpočtových změn 
 
5. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí veřejných finančních podpor dle důvodové zprávy a v souladu   
s Pravidly pro poskytování veřejných finančních podpor z rozpočtu města Olomouce 
T: 3.4.2007 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22 
 
 
21 Veřejná finan ční podpora v oblasti sportu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
rozdělení příspěvků v oblasti sportu dle upravené přílohy důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 
3. ukládá 
uzavřít smlouvy na poskytnutí příspěvků dle upravené přílohy důvodové zprávy v souladu      
s Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Olomouce 
T: červen 2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
předložit příspěvky nad 50 000,- Kč dle upravené důvodové zprávy ZMO ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 23 
 
 
22 Dodatek smlouvy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
dodatek č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ Povelská ulice - oprava komunikace“ 
 
3. ukládá 
podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
T: 6.3.2007 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 24 
 
 
23 Zvláštní užívání komunikací  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ 2M4 0088 v souladu s důvodovou zprávou 
ad A) 
 
3. souhlasí 
s vyhrazením parkovacích stání pro 3 vozidla firmy Frenos s.r.o. v souladu s důvodovou 
zprávou ad B) 
 
4. nesouhlasí 
s vyhrazením parkovacího stání pro 1 vozidlo RZ OCH 12 - 55 v souladu s důvodovou 
zprávou ad C) 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 25 
 
 
24 Kontrola hospoda ření s majetkem a s finan čními prost ředky 

poskytnutými z rozpo čtu zřizovatele v roce 2005 u Základní 
školy a Mate řské školy Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, 
příspěvkové organizace  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 26 
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25 Audit podatelen na radnici a Kosmonaut ů 10 včetně auditu 
evidence spis ů na odboru agendy řidi čů a motorových vozidel  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B předložené zprávy č. 32/2006 
T: 6.3.2007 
O: vedoucí odboru agendy řidi čů a motorových vozidel 

vedoucí odboru správy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 27 
 
 
26 Rozpočtové zm ěny roku 2007, zajiš ťující p římou vazbu 

zákonem schválených transfer ů ze státního rozpo čtu v rámci 
souhrnného dota čního vztahu  

Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2007 
 
2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2007, 
zajišťující přímou vazbu zákonem schválených transferů ze státního rozpočtu v rámci 
souhrnného dotačního vztahu - Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2007 č. 622/2006 Sb. - 
na již schválený rozpočet statutárního města Olomouce na rok 2007 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2007, zajišťující přímou vazbu zákonem schválených 
transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - Zákon o státním 
rozpočtu ČR na rok 2007 č. 622/2006 Sb. - na již schválený rozpočet statutárního města 
Olomouce na rok 2007 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 28 
 
 
27 Rozpočtové zm ěny roku 2007 - finan ční vypo řádání 

hospoda ření statutárního m ěsta Olomouce za rok 2006  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2007, vyplývajících        
z finančního vypořádání hospodaření SmOl za rok 2006 
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2. ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2007, 
vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SmOl za rok 2006 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2007, vyplývající z finančního vypořádání hospodaření SmOl 
za rok 2006 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 29 
 
 
28 Rozpočtové zm ěny roku 2007  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2007 - část A, B a C 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2007 dle důvodové zprávy - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2007 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2007 dle 
důvodové zprávy - část B a C 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji ří, náměstek primátora 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
schválit rozpočtové změny roku 2007 dle důvodové zprávy - část B a C 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 31 
 
 
29 Kasárna Ne ředín - schválení podmínek dotace  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zněním „Podmínek poskytnutí dotace ze státního rozpočtu  a prostředků strukturálních 
fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání“ včetně zaúčtování 
jako investiční akce 
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3. ukládá 
podepsat Podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů 
ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání v termínu 9. 2. 2007 
T: 20.2.2007 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
 
4. ukládá 
ihned zahájit realizaci díla v nejbližším možném termínu 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32 
 
 
30 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí veřejné finanční podpory dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 33 
 
 
31 Přísedící Okresního soudu v Olomouci  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů       
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedícího Okresního 
soudu v Olomouci pro funkční období 2007 - 2011 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy     
na nejbližším zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, primátor m ěsta  
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Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 34 
 
 
32 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy odst. I) - 
body 2, 4, 6, 10, 11, 12 a 13 
 
3. schvaluje 
přidělení povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy odst. II), bod 2 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35 
 
 
33 Bezplatné parkovací karty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
přidělení bezplatných parkovacích karet dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 35.1 
 
 
34 Pověření k řízení MPO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
pověřit řízením MPO pana Jiřího Martináka 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 36 
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35 Nespecifické akce - p říspěvky  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí příspěvků dle varianty b) upravené důvodové zprávy včetně rozpočtových změn    
s tím souvisejících 
 
3. ukládá 
předložit ZMO příspěvky nad 50.000,-Kč dle upravené důvodové zprávy ke schválení 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 
4. ukládá 
uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku dle upravené důvodové zprávy v souladu s Pravidly   
o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu SmOl 
T: 17.4.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 37 
 
 
36 Zastoupení SmOl v orgánech BD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
předložit do ZMO následující usnesení: 
Zastupitelstvo deleguje na nejbližší členskou schůzi bytového družstva Bytové družstvo 
Olomouc, Jiráskova  následujícího zástupce města: 
Zástupce města: RNDr. Ladislav Šnevajs,  náhradník: Mgr. Svatopluk Ščudlík 
Delegovaný zástupce je oprávněn zejména ke schválení účetní uzávěrky družstva, změně 
stanov družstva, změnám v orgánech družstva a k rozhodnutí o odměňování orgánů 
družstva. 
Zastupitelstvo navrhuje zástupce SMOL do orgánů družstva takto:  
Představenstvo družstva: Mgr. Ing. Petr Konečný, Ing. Martin Koubek, Ing. Roman Zelenka, 
RNDr. Josef Kaštil, Jiří Rozbořil 
Kontrolní komise družstva: Antonín Krček  
 
Zastupitelstvo deleguje na nejbližší členskou schůzi bytového družstva Bytové družstvo 
Olomouc, Jižní následujícího zástupce města: 
Zástupce města: RNDr. Ladislav Šnevajs, náhradník: Mgr. Svatopluk Ščudlík 
Delegovaný zástupce je oprávněn zejména ke schválení účetní závěrky družstva, změně 
stanov družstva, změnám v orgánech družstva a k rozhodnutí o odměňování orgánů 
družstva. 
Zastupitelstvo navrhuje zástupce SMOL do orgánů družstva takto: 
Představenstvo družstva: Mgr. Ing. Petr Konečný, Ing. Martin Koubek, Ing. Roman Zelenka, 
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RNDr. Josef Kaštil, Jiří Rozbořil 
Kontrolní komise družstva: Antonín Krček  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 39 
 
 
37 Odborné komise RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
upravený Obecný statut odborných komisí RMO dle bodu 2) důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat předsedy a tajemníky odborných komisí RMO 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 40 
 
 
38 Odborné komise RMO - jmenování  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. jmenuje 
a) členy 
b) předsedu 
c) tajemníka 
škodní a likvidační komise viz. upravená příloha č. 1 
 
3. ukládá 
informovat jmenované členy, předsedu a tajemníka komise RMO 
T: 20.2.2007 
O: vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
4. schvaluje 
upravené složení komise RMO - Sbor pro občanské záležitosti  viz. příloha č. 2 
 
Předložil: Vláčilová Marta, Mgr., členka rady města 
Bod programu: 40.1 
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39 Příspěvek na opravu kostela sv. Michala  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zařazením do soupisu nekrytých požadavků příspěvku na opravu kostela sv. Michala     
dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41 
 
 
40 Návrh programu 3. zasedání ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
návrh programu 3. zasedání ZMO, konaného dne 26. 2. 2007, dle upravené důvodové 
zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42 
 
 
41 Stanovení termín ů RMO a  ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. stanovila 
termíny konání RMO a  ZMO v období květen - září 2007 dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 42.1 
 
 
42 Delegování zástupce SmOl na valnou hromadu VHS, a. s. 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta 
delegovat zástupce SmOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a.s., dle upravené důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SmOl na nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru kancelá ř primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, primátor města  
Bod programu: 43 
 
 
43 Projekt MEMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 předložené důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
podepsat smlouvu dle přílohy č. 2 předložené důvodové zprávy 
T: 20.2.2007 
O: Pokorný Vladimír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 44 
 
 
44 Petice Foerstrova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
odpovědět petentům dle upravené a schválené důvodové zprávy 
T: 20.2.2007 
O: Ščudlík Svatopluk, Mgr., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 45 
 
 
45 Zahrani ční služební cesta - Krakov  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zahraniční služební cestou na Krakovský festival recyklace odpadů dle upravené 
důvodové zprávy 
 
Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 46 
 
 
46 Informace o činnosti kontrolního výboru - žádost o za řazení do 

programu ZMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. zařazuje 
do programu ZMO dne 26. 2. 2007 bod „Dokumenty kontrolního výboru“ 
 
Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 47 
 
 
47 Smlouvy o bezúplatných p řevodech  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
návrhy smluv o bezúplatných převodech dle příloh č.1 a 3 důvodové zprávy 
 
3. doporu čuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit bezúplatné převody ovládacích modulů hlasových 
sirén a cisternové automobilové stříkačky SCANIA 
 
Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora 
Bod programu: 48 
 
 
 

 

 

 

Martin Novotný Mgr. Svatopluk Š čudlík 
primátor m ěsta Olomouce 1. nám ěstek primátora 
 


